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Szanowni Państwo!
Gazeta Niepołomicka w nowej od-
słonie! Tym razem w wykonaniu 
krakowskiej drukarni Leyko, która 
– zgodnie z wygranym przetargiem 
w ramach zamówień publicznych 
– składa i drukuje nasz miesięcz-
nik. Dziękuję drukarni Alnus za 
poprzedni rok wspólnej pracy!

Zaczynamy czwarty rok Gazety  
w nowej formule. Chciałbym wszyst- 
kim Państwu serdecznie podzięko-
wać za słowa wsparcia i krytyki.   
Bardzo dziękuję autorom, którzy  
nieodpłatnie, każdego miesiąca pi-
szą kilkadziesiąt tekstów dla Pań-
stwa. Zachęcam do pisania na ła-
mach Gazety Niepołomickiej. Nasze 
łamy są otwarte dla wszystkich. 
W Niepołomicach działamy razem!

Zapraszam do lektury
Artur Negri
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Magistrat

Solary – niepołomicki wniosek 
oceniony najlepiej

Program uzyskał dofinansowanie ze środków rządu szwajcarskiego, który za pośrednic-
twem WWPE przekaże nam 41.671.128,60 PLN (14.369354,40 CHF) co stanowi 60 pro-
cent całości zadania, które zamknie się kwotą 69.451.881 PLN (23.948.924 CHF). Niepo-

łomice są liderem tego projektu, a uczestniczą w nim również Wieliczka, Skawina i Kłaj. 
Rozpoczynamy drugi co do wielkości projekt inwestycyjny w historii gminy Niepołomice, 

tym razem dofinansowany ze środków Konfederacji Szwajcarskiej. Spośród 75 wniosków, które 
złożyły polskie gminy, pozytywną ocenę uzyskało jedynie dziesięć. Jak podkreślał podczas uro-
czystości podpisania umowy Dominique Favre, zastępca dyrektora biura Szwajcarsko-Polskiego 
Programu Współpracy, nasz niepołomicki został oceniony najlepiej. Jego celem nie jest wspar-
cie dużych firm i korporacji, a bezpośrednia poprawa warunków życia ludzi w regionie oraz 
stanu środowiska, szczególnie w odniesieniu do jakości powietrza.

W ramach tego zadania zainstalowanych zostanie 3841 instalacji solarnych do ogrzewania 
bieżącej wody użytkowej na domach prywatnych. Powierzchnia paneli solarnych wyniesie 18 
514 metrów kwadratowych. Najwięcej instalacji – po około 1500 – przypadnie Niepołomicom 
i Wieliczce, pozostałe 800 sztuk zamontowanych będzie w Skawinie i Kłaju. Natomiast obiekty 
komunalne (łącznie 26 we wszystkich gminach) wyposażone zostaną w instalacje solarne, czte-
ry pompy ciepła i układy fotowoltaiczne. W Niepołomicach dotyczy to obiektu Krytej Pływalni 
i budynku Centrum Bocheńska.

Co nas czeka w najbliższej przyszłości? Przygotowujemy dokumentacje do przetargów. 
W lutym ogłoszony zostanie pierwszy z nich, na wybór instytucji zarządzającej. Na przełomie 
maja i czerwca powinien zostać wybrany generalny wykonawca oraz firmy prowadzące szkole-
nia i promocję. 

Dopiero wówczas będziemy wiedzieć, ile wyniesie udział własny ostatecznego beneficjen-
ta (czyli mieszkańca) w projekcie. Wówczas będziemy mogli podpisywać z Państwem wiążące 

Rozpoczynamy drugi co do wielkości projekt inwestycyjny w historii gminy Niepołomi-
ce, tym razem dofinansowany ze środków Konfederacji Szwajcarskiej. Spośród 75 wnio-
sków, które złożyły polskie gminy, pozytywną ocenę uzyskało jedynie dziesięć. Niepoło-
micki został oceniony najlepiej.

Zainstalowanych zostanie 3841 instalacji solarnych do ogrzewania bieżącej wody użyt-
kowej na domach prywatnych. Powierzchnia paneli solarnych wyniesie 18 514 metrów 
kwadratowych. Najwięcej instalacji – po około 1500 – przypadnie Niepołomicom i Wie-
liczce, pozostałe 800 sztuk zamontowanych będzie w Skawinie i Kłaju.

Historia

Wszystko zaczęło się 19 stycznia 2009 r.,  
od konferencji inaugurującej, na której 
ogłoszono oficjalne otwarcie naboru. 
Już w lutym burmistrz Stanisław Kracik, 
pomysłodawca i inicjator tego projektu, 
rozpoczął działania nad przygotowaniem 
wniosku. W wyniku rozmów z innymi sa-
morządami, deklaracje przystąpienia zło-
żyły władze Wieliczki i Skawiny. Niecały 
miesiąc później Jan Majerz, ówczesny 
wójt Kłaja, również wyraził gotowość do 
udziału jego gminy w projekcie. 

16 kwietnia 2009 r. powstał Zarys Pro-
jektu, który pierwotnie zakładał, że in-
westycja zostanie zrealizowana od maja 
2010 do marca 2013 roku. Następnie 
przystąpiliśmy do przygotowywania 
„Strategii Solarnej” dla gmin. 

Pod koniec maja 2009 r. otrzymaliśmy 
decyzję Ministerstwa Rozwoju Regional-

Szanowni Państwo,

24 stycznia, po trzech latach starań, podpisałem umowę dotyczącą projektu  
„Instalacja systemów energii odnawialnej w Gminach Niepołomice, Wieliczka, 
Skawina i Kłaj na budynkach użyteczności publicznej oraz w domach prywatnych”. 
Sygnatariuszem umowy był Mariusz Kasprzyk, zastępca dyrektora Władzy  
Wdrażającej Programy Europejskie (WWPE). 
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umowy na wykonawstwo, z podaniem konkretnego rozwiązania technicznego, terminu realiza-
cji i kwoty udziału własnego. 

Całość zadania musi zostać zrealizowana do końca 2014 roku, natomiast na rozliczenie pro-
jektu mamy czas do połowy roku 2015.

Projekt jest ambitny, a czasu pozostało niewiele. Jednak, bogatsi o doświadczenia z Fun-
duszu Spójności wiem, że uda nam się go zrealizować w terminie, zgodnie z przepisami i ku 
zadowoleniu Mieszkańców, które przecież jest najważniejsze.

Serdecznie dziękuję wszystkim tym, którzy swoją pracą, wsparciem i autorytetem przyczy-
nili się do tego, że Niepołomice pozyskały tak znaczne fundusze zewnętrzne. Szczególne słowa 
podziękowania i uznania należą się rządowi szwajcarskiemu i obywatelom Szwajcarii, którzy 
w referendum – w zdecydowanej większości – opowiedzieli się za wsparciem finansowym no-
wych krajów Unii Europejskiej. 

Ze strony polskiej słowa podziękowania należą się Ministerstwu Rozwoju Regionalnego 
i Władzy Wdrażającej Programy Europejskie.

Dziękuję również firmie Info Solution, która przygotowywała dla nas dokumentację. Nie 
pierwszą i mam nadzieję nie ostatnią, bowiem skuteczność naszych wspólnych działań jest bar-
dzo wysoka. 

Wielkie podziękowania należą się również Mieszkańcom, którzy długo oczekując na start 
programu solarnego nie zwątpili w powodzenie tego projektu  

Roman Ptak
Burmistrz Niepołomic

Magistrat

Program uzyskał dofinansowanie ze środków rządu szwajcarskiego, który za pośred-
nictwem WWPE przekaże nam 41.671.128,60 PLN (14.369354,40 CHF) co stanowi 60 
procent całości zadania, które zamknie się kwotą 69.451.881 PLN (23.948.924 CHF). 
Niepołomice są liderem tego projektu.

Dane techniczne

•		 Dane	techniczne	zawarte	we	wniosku	o	przyznanie	dofinansowania,	które	znajdą	się	w	spe-
cyfikacji istotnych warunków zamówienia na instalacje solarne w domach prywatnych. 

•		 Instalowane	systemy	muszą	być	zgodne	z	normą	PN-EN	12975-1.	Kolektory	słoneczne	
muszą posiadać znak jakości Solar Keymark lub jego odpowiednik. 

•		 Kolektory	muszą	posiadać	metalowy	regał	do	zamontowania	kolektorów	słonecznych	(z	
aluminium, galwanizowany zanurzeniowo na gorąco lub ze stali nierdzewnej, z atestem 
producenta).

•		 Zbiorniki	solarne	muszą	być	wykonane	ze	stali	nierdzewnej	lub	stali	emaliowanej	ano-
dowo; z urządzeniem stratyfikacyjnym; minimalna izolacja cieplna (minimalna grubość 
50 mm, przepuszczalność cieplna <0,03); zawierające: wbudowany termometr, upustowy 
zawór bezpieczeństwa, cieplny zawór mieszalnikowy i wytrzymałość ciśnieniową ponad 
sześć bar.

•		 Armatura	solarna	musi	posiadać	izolację	cieplną	i	wytrzymałość;	dwa	termometry;	pom-
pę klasy energetycznej A; lista komponentów; zbiornik wyrównawczy; pełny wykaz i spe-
cyfikacja wszystkich komponentów.

•		 Rury	muszą	być	zabezpieczone	przed	ptakami	 i	warunkami	atmosferycznymi	 (odpor-
ność na burzę, temperatury i promieniowanie UV); wartość izolacji (minimalna grubość 
20 mm; przepuszczalność cieplna <0,035); wykonanie z miedzi lub stali nierdzewnej. 

•		 Sterownik	musi	posiadać	wskaźnik	wszystkich	mierzonych	temperatur;	wskaźnik	uster-
ki; licznik godzin włączenia; pomiar ciepła (statyczny lub dynamiczny); tryb chłodzenia 
lub minimalnego zasilania w przypadku nadprodukcji. 

•		 Rury	muszą	być	zabezpieczone	przed	ptakami	 i	warunkami	atmosferycznymi	 (odpor-
ność na burzę, temperatury i promieniowanie UV); wartość izolacji (minimalna grubość 
20 mm; przepuszczalność cieplna <0,035); wykonanie z miedzi lub stali nierdzewnej.

•		 Sterownik	musi	posiadać	wskaźnik	wszystkich	mierzonych	temperatur;	wskaźnik	uster-
ki; licznik godzin włączenia; pomiar ciepła (statyczny lub dynamiczny); tryb chłodzenia 
lub minimalnego zasilania w przypadku nadprodukcji.

nego (MRR), które przyjęło projekt do 
dalszej oceny. Został on zarejestrowany 
pod numerem KIK-41-A.

19 listopada 2009 miała miejsce pierw-
sza wizyta przedstawicieli biura Szwaj-
carsko-Polskiego Programu Współpracy 
(SPPW), urzędu federalnego Szwajcarii 
odpowiedzialnego za wspieranie takich 
inwestycji, zwanego State Secretariat for 
Economic Affairs (SECO) oraz MRR 
w celu omówienia zasad oceny zarysów 
projektów oraz wizytacji obiektów pu-
blicznych w nich ujętych.

Blisko pięć miesięcy później, 6 kwietnia 
2010 r., Zarys Projektu o numerze KIK-
-41-A został zaakceptowany przez Ko-
mitet Wykonawczy SECO. Jednocześnie, 
wspólnie z naszymi partnerami, praco-
waliśmy nad porozumieniem międzyg-
minnym, projektami uchwał rad gmin, 
regulaminami, specyfikacją warunków do 
przetargu.

W lipcu 2010 r. podpisaliśmy między- 
gminne porozumienia o współpracy, 
a następnie, dokładnie 12 lipca 2010 r., 
rozpoczęliśmy przyjmowanie wniosków 
Mieszkańców. Przed Urzędem Miasta 
ustawiła się całkiem spora kolejka. Pierw-
szy wniosek w Niepołomicach został za-
rejestrowany o godz. 7.54, a do godziny 
16.00 zarejestrowano ich ponad 500. 

Cały czas trwała procedura oceny Zarysu 
Projektu. Przygotowywaliśmy i dosyłali-
śmy potrzebne opracowania i dokumenty. 
Kompletna Propozycja Projektu (KPP) 
została ostatecznie złożona 28 paździer-
nika 2010 r.. Wniosek liczył 23 strony, 
ale studium wykonalności już 315 stron. 
Wszystko zostało przetłumaczone na ję-
zyk angielski. 

Od października 2010 do sierpnia 2011 
trwała ocena wniosku. Składaliśmy kolej-
ne wyjaśnienia i uszczegółowienia. Osta-
teczna decyzja SECO o dofinansowaniu 
projektu zapadła 18 sierpnia 2011 r., 
natomiast podpisanie umowy pomiędzy 
Sekretariatem Stanu ds. Gospodarczych 
Konfederacji Szwajcarskiej a Minister-
stwem Rozwoju Regionalnego nastąpiło  
1 grudnia 2011. 
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Magistrat

Nowa strategia rozwoju przyjęta

Marta Makowska

Nową Strategię Rozwoju Miasta i Gmi-
ny Niepołomice przyjęli radni podczas 
XIII Sesji Rady Miejskiej w Niepołomi-
cach. Uroczyste spotkanie z udziałem 
130 osób odbyło się w Małopolskim 
Centrum Dźwięku i Słowa 15 grudnia. 

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Nie-
połomice to efekt ponad półrocznej 
pracy około 100 osób. Projekt tworzenia 

dokumentu rozpoczął się w maju 2011, kiedy 
Gmina Niepołomice przystąpiła do ogólno-
polskiego projektu Decydujmy Razem, w ra-
mach którego podnoszony jest poziom party-
cypacji społecznej. 

Powołano wówczas 40-osobowy zespół, 
złożony z przedstawicieli stowarzyszeń, urzę-
du, mieszkańców, przedsiębiorców, studen-
tów, którego zadaniem było warsztatowe 
wypracowanie strategii. Z czasem posta-
nowiono jednak wyjść poza ramy projektu 
Decydujmy Razem i doproszono do udziału 
w tworzeniu dokumentu Centrum Doradz-
twa Strategicznego.

Efektem szerokiej współpracy, zarówno 
z przedstawicielami Fundacji Rozwoju De-
mokracji Lokalnej jak i Centrum Doradz-

twa Strategicznego, było 13 spotkań warsz-
tatowych, ponad 100 osób zaangażowanych 
w tworzenie dokumentu, wiele godzin wspól-
nej pracy w małych i dużych zespołach. Od-
były się 3 spotkania konsultacyjne, wydano 
1200 egzemplarzy publikacji będącej skróto-
wą wersją  dokumentu strategii. 

Do udziału w tworzeniu Strategii zapro-
szono młodzież z terenu gminy Niepołomice, 
która stworzyła swoją Off-Strategię, a także 
przeprowadziła 248 badań wśród mieszkań-
ców. W Off-Strategii młodzież wskazała na 3 
zadania flagowe, które są dla nich ważne to: 
stworzenie skate parku ze ścianką wspinacz-
kową i torem dla rolek/ wrotek, sieć miejsc 
spotkań dla młodzieży, doradztwo zawodowe 
dla gimnazjalistów i uczniów szkół ponad-
gimnazjalnych.  

Najmłodsi wzięli udział w konkursie 
„Moje wymarzone Niepołomice”. Na podsta-
wie ich prac powstało logo Strategii. Wszyst-
kie prace plastyczne można było obejrzeć 
w Małopolskim Centrum Dźwięku i Słowa. 

Po wystąpieniach przedstawicieli Funda-
cji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Instytutu 
Spraw Publicznych, Fundacji Partnerstwo dla 

Efektem szerokiej współpracy, zarówno z przedstawicielami Fundacji Rozwoju Demo-
kracji Lokalnej jak i Centrum  Doradztwa Strategicznego, było 13 spotkań warsztato-
wych, ponad 100 osób zaangażowanych w tworzenie dokumentu, wiele godzin wspól-
nej pracy w małych i dużych zespołach. Odbyły się 3 spotkania konsultacyjne, wydano 
1200 egzemplarzy publikacji będącej skrótową wersją  dokumentu strategii.

Co to jest strategia?

Strategia to zapis kierunku w jakim we-
dług osób ją tworzących powinna rozwi-
jać się gmina. Dokument wypracowany 
w oparciu o wartości, w jakie wszyscy 
wierzymy takie jak:  rodzina, czas z nią 
spędzany, jej bezpieczeństwo, zrównowa-
żony rozwój, dbałość o zachowanie trady-
cji mówi nam jaka jest nasza podstawowa 
działalność i po co to robimy. 
W strategii zapisane są trzy główne do-
meny: 
•		 stabilna	 gospodarka	 oparta	 o	 Niepo-

łomicką Strefę Inwestycyjną i lokalny 
potencjał gospodarczy, 

•		 zorganizowana	 wspólnota	 –	 aktywni,	
zdrowi i wszechstronnie rozwijający się 
mieszkańcy, 

•		 zintegrowana	 i	atrakcyjna	oferta	czasu	
wolnego.

Do każdej z domen  przypisane są cele 
strategiczne oraz zadania. Wśród wszyst-
kich zapisanych na następne 10 lat za-
dań, wyróżniono zadania flagowe, czyli 
z punktu widzenia pracujących nad stra-
tegią osób, najważniejsze do realizacji. 
Wśród nich pojawiają się między innymi 
takie zadania jak: utworzenie Centrum 
Aktywizacji Gospodarczej,  poprawa in-
frastruktury handlowej na placu targo-
wym w Niepołomicach wraz z rewitali-
zacją i uporządkowaniem tej przestrzeni, 
przygotowanie pakietu powitalnego dla 
nowych mieszkańców, przygotowanie 
i wdrożenie Gminnego Programu Wspar-
cia Talentów opartego o stypendia gmin-
ne oraz działanie Stypendialnego Fun-
duszu Lokalnego,  Niepołomicki Portal 
Informacyjny.  
Każde z zadań ma określoną odpowie-
dzialność, szacunkowy koszt oraz termin 
realizacji. W strategii zapisane są również 
procedury wdrażania dokumentu i jego 
monitoring.
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Środowiska, burmistrza, wiceburmistrza oraz 
młodzieży proces tworzenia Strategii podsumo-
wało Centrum Doradztwa Strategicznego.  

Następnie uchwała o przyjęciu dokumentu 
Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Niepołomice 
poddana została pod głosowanie i radni przy-
jęli ją jednomyślnie. Na zakończenie wręczono 
podziękowania i certyfikaty młodzieży szkolnej, 
która angażowała się w prace przy tworzeniu 
Off-Strategii Młodzieży oraz przedstawicie-

lom CDSu i FRDLu.
Przyjęcie Strategii to nie koniec, a początek 

pracy, która stoi przed zespołem osób wprowa-
dzających ją w życie. Za dziesięć lat będziemy 
mogli spojrzeć wstecz i ocenić zmiany, które na-
stąpiły na skutek wdrożenia dokumentu. 

Wszystkim biorącym udział w tworzeniu 
tego ważnego dla gminy zapisu i uczestniczą-
cych w tym długotrwałym procesie dziękujemy 
za wytrwałość i zaangażowanie  

statystyka
listopad 2011
Urodzenia – 25
Małżeństwa – 6
Migracje – 51
Wymeldowania z pobytu stałego – 7
Zgony – 15

Ilość osób zameldowanych na pobyt 
stały ogółem – 23 984, w tym:
miasto –  9774
gmina – 14 210

grudzień 2011
Urodzenia – 22
Małżeństwa – 8
Migracje – 34
Wymeldowania z pobytu stałego – 13
Zgony – 13

Ilość osób zameldowanych na pobyt 
stały ogółem – 24 010, w tym:
miasto –  9788
gmina – 14 222

Przygotowała: Michalina Klag

referat wymiaru Podatków 
informuje
W 2012 roku uległ zmianie termin 
składania wniosków o „Zwrot po-
datku akcyzowego”
Rolnik, który chce odzyskać część 
pieniędzy wydanych na olej napę-
dowy używany do produkcji rolnej 
powinien zbierać faktury VAT
•		 w	terminie	od	1	lutego	2012	r.	do	

29 lutego 2012 r. należy złożyć 
odpowiedni wniosek do wójta, 
burmistrza lub prezydenta miasta, 
w zależności od miejsca położenia 
gruntów rolnych wraz z fakturami 
VAT (lub ich kopiami) stanowią-
cymi dowód zakupu oleju napę-
dowego w okresie od 1 września 
2011 r. do 31 stycznia 2012 r.,

•	w	terminie	od	1	sierpnia	2012	r.	do	
31 sierpnia 2012 r. należy złożyć 
odpowiedni wniosek do wójta, 
burmistrza lub prezydenta mia-
sta, w zależności od miejsca po-
łożenia gruntów rolnych wraz 
z fakturami VAT (lub ich kopia-
mi) stanowiącymi dowód zakupu 
oleju napędowego w okresie od  
1 lutego 2012 r. do 31 lipca 2012 r. 
w ramach limitu zwrotu podatku 
określonego na 2012 r. 

Limit zwrotu podatku akcyzo-
wego w 2012 r. wynosi: 81,70 zł * 
ilość ha użytków rolnych

Zmiana ustawy 
o gospodarce odpadami
Kinga Rzymek 

Niepołomiccy radni odwiedzili Miejskie 
Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Krako-
wie. Spotkanie było poświęcone noweli-
zacji ustawy o gospodarce odpadami.

Radni zapoznali się z funkcjonowaniem 
zakładu, dostępnym taborem i inwesty-
cjami jakie zostały i zostaną poczynione, 

aby zakład wpisano na listę instalacji regional-
nych w myśl nowej ustawy.

Podpisana 1 lipca 2011 r. ustawa o zmianie 
ustawy o czystości i porządku w gminach oraz 
niektórych innych ustaw  będzie miała decydu-
jący wpływ na nasze zachowania jako obywateli 
zamieszkałych na terenie Gminy Niepołomice 
oraz na gospodarowanie odpadami komunalny-
mi powstającymi w gospodarstwach, zakładach, 
sklepach czy w punktach usługowych.

Ustawa określa zadania gminy oraz obo-
wiązki właścicieli nieruchomości, dotyczące 
utrzymania czystości i porządku, warunki wy-
konywania działalności w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieru-
chomości i zagospodarowania tych odpadów, 
a także warunki udzielania zezwoleń dla pod-
miotów świadczących usługi w zakresie, o któ-
rym mówi ustawa.

Najistotniejsza zmiana polega na przejęciu 
przez gminę od właścicieli nieruchomości obo-
wiązków w zakresie zagospodarowania odpa-
dów komunalnych.

Główne zmiany w gospodarowaniu odpa-
dami, poza przejęciem odpowiedzialności przez 
gminę to:
•	 opłata	za	gospodarowanie	odpadami	będzie	

wnoszona na konto gminy, a nie jak dotąd na 
konto firmy (opłata nie może być przezna-
czona na żadne inne cele poza gospodarka 
odpadami),

•	 wysokość	 opłat,	 w	 drodze	 uchwały,	 określi	
rada gminy. Ustawa przewiduje wariantowe 
ustalenie stawki opłaty:
a) od każdej osoby zamieszkałej na posesji 

(liczba osób zamieszkałych ustalana jest 
na podstawie deklaracji właściciela nie-
ruchomości, a nie w wyniku sprawdzenia 
liczby osób zameldowanych),

b) od ilości zużytej wody z danej nierucho-
mości,

c) od powierzchni lokalu mieszkalnego,
•	 gminy	przeprowadza	przetarg	na	wyłonienie	

firmy odbierającej odpady,
•	 opłaty	za	odbiór	odpadów	selektywnych	bę-

dzie niższa.
Ustawa o czystości i porządku w gminach 

weszła w życie 1 stycznia 2012 r., ale całkowite 
przejęcie gospodarki odpadami w gminach na-
stąpi dopiero 1 lipca 2013 r. 

Do tego czasu muszą zostać opracowane 
uchwały i ogłoszone do publicznej wiadomości, 
aby wszyscy mieszkańcy 1 lipca 2013 r. mieli 
pełną świadomość, na jakich zasadach i komu 
będą oddawali wytworzone odpady   

Najistotniejsza zmiana polega na przejęciu 
przez gminę od właścicieli nieruchomości 
obowiązków w zakresie zagospodarowania 
odpadów komunalnych.
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Grunwaldzka ukończona
Joanna Kocot

Ostatnie poprawki inwestorskie zakoń-
czyły remont traktu Grunwaldzkiego. 
Nowy asfalt, chodniki, lampy, a także to 
czego nie widać na pierwszy rzut oka – 
wszystkie instalacje zostały wymienione 
na nowe.

Umowę z głównym wykonawcą wyło-
nioną w przetargu firmą Budostal-5 
SA podpisano 29 marca. Później 

ruszyły prace przygotowawcze i prace w tere-
nie. Wszystko przebiegało bardzo sprawnie, 
o czym świadczyć może termin realizacji – 15 
listopada. 

W skład remontu wchodziły – nie tylko 
odnowa samej ulicy Grunwaldzkiej, ale tak-
że przebudowa niebezpiecznego skrzyżowa-
nia ulic Wimmera, Płaszowskiej i Grabskiej 
w rondo, przebudowywano jezdnie także na 
ulicach Wimmera i Kolejowej. 

Inwestycja zakładała także m.in. moder-
nizację oświetlenia ulicznego oraz budowę, 
instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, 
a także przebudowę chodników. Remont po-

prawił nie tylko wygodę, ale i bezpieczeństwo 
osób jeżdżących przez Niepołomice oraz pie-
szych.

„Remont traktu Grunwaldzkiego ciągu 
ulic łączącego centrum Niepołomic ze strefą 
przemysłową wraz z remontem oświetlenia 
ulicznego oraz zmiana ruchu i dla poprawy 

bezpieczeństwa” sfinansowano w połowie 
ze środków budżetu Miasta i Gminy Nie-
połomice, a w połowie z budżetu państwa. 
Środki przyznano nam w ramach „Narodo-
wy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 
2008-2011”. Wartość całej inwestycji to blisko  
4,1 mln złotych  

Nowe domy dla powodzian
Joanna Kocot

30 listopada pięć rodzin z Ochmano-
wa odebrało klucze do swoich nowych 
domów w Zakrzowie. Ich stare siedli-
ska ucierpiały w wyniku osunięcia się 
brzegów rzeki Bogusławy w maju 2010 
roku. 

Na uroczystość z okazji przekazania 
oprócz najbardziej zainteresowa-
nych rodzin przybyli ci, którzy po-

mogli im w trudnej sytuacji m.in. wojewoda 
Stanisław Kracik, dyrektor Wydziału Zarzą-
dzania Funduszami Europejskimi z Małopol-
skiego Urzędu Wojewódzkiego Stanisław Pa-
jor, burmistrz Roman Ptak. Byli także starosta 
Jacek Juszczkiewicz, radni miejscy i powiato-
wi, przedstawiciele policji i straży pożarnej. 
Domy poświęcił ksiądz z Parafii w Podłężu 
– Teodor Kilian. 

Wszyscy cieszyli się, że po nerwach i nie-
pewności 2010 roku przyszedł czas, kiedy 
można powoli o tym zacząć zapominać. Ży-
czono mieszkańcom, by się darzyło w nowym 
miejscu i aby szybko, bez trudu zapuścili tu 
korzenie. 

Domy zostały zbudowane na działce 
przekazanej na ten cel przez Urząd Miasta 
i Gminy w Niepołomicach, pieniądze na bu-
dowę przyszły z Urzędu Wojewódzkiego i 16 
czerwca 2011 ogłoszony został przetarg na 
odbudowę pięciu budynków mieszkalnych 
zlokalizowanych w miejscowości Zakrzów 
Gmina Niepołomice wg Programu Funkcjo-
nalno-Użytkowego. 

Wśród zgłoszonych ofert najlepsza była 
Zakładu Remontowo-Budowlanego Krzysz-
tof Marszałek z Krzeczowa. Umowa została 
podpisana 19 lipca 2011 i prace ruszyły. 

Zaprojektowany został budynek jedno-
rodzinny powtarzalny (z możliwością do-

stosowania do warunków) o powierzchni 
użytkowej ok. 100 m2. Równolegle z pracami 
projektowymi porządkowano działki i przy-
gotowywano je do prac budowlanych. Później 
ruszyła budowa. 

Wszystkie domy zlokalizowano w czę-
ściach północno-wschodnich poszczególnych 
działek – ok. 6 arowych działek, tak aby od 
bardziej nasłonecznionej południowej strony 
było jeszcze miejsce na ogrody. Zaprojekto-
wano również podjazdy zapewniające miejsca 
postojowe dla użytkowników. A choć wszyst-
kie budynki postawiono według jednego pro-
jektu, prace wykończeniowe prowadzone były 
indywidualnie dla każdej z rodzin, więc każdy 
różni się szczegółami. 

Od podpisania umowy na budowę z wy-
konawcą minęło dopiero cztery miesiące, bu-
dynki są ukończone i nowi właściciele mogą 
się w nich już urządzać. Co zresztą – jak wszy-
scy zgodnie twierdzą – zrobią jak najszybciej, 
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konkurs ofert rozstrzygnięty

Rozstrzygnięto konkurs ofert złożonych przez kluby sportowe w gminie Niepołomice na realizację zadań w 2012 roku.

Kluby sportowe złożyły 45 wniosków na łączną kwotę 1.504.949 zł (jeden milion pięćset cztery tysięce dziewięćset czterdzieści dziewięć 
złotych). Na dotacje w konkursie dotyczącym tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu przeznaczono 895.000 zł (osiemset 
dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych).

Szczegóły: www.niepolomice.eu

żeby najbliższe święta Bożego Narodzenia 
spędzić już w nowych domach. 

Koszt realizacji zadania wyniósł  
1 596 300,00 zł z czego 1 470 300,00 złotych 

przekazanych nam zostało na tren cel przez 
Wojewodę Małopolskiego  

Fot. Jerzy Golowski

Ruszył projekt e-Niepołomice
Krzysztof Lasek

Gmina Niepołomice rozpoczęła re-
alizację projektu „e-Niepołomice”. 
W ramach  uzyskanego dofinansowa-
nia 30 gospodarstw domowych oraz 
41 jednostek podległych samorządowi 
otrzyma komputery wraz z dostępem 
do Internetu. 

Wszyscy beneficjenci przejdą szko-
lenia z obsługi komputera, Inter-
netu oraz bezpieczeństwa korzy-

stania z zasobów internetowych.
Informacje o postępach realizacji pro-

jektu można śledzić na stronie internetowej 
Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice oraz na 
portalu internetowym, który został stworzo-
ny dla projektu „e-Niepołomice” pod adre-
sem www.infosolutions.com.pl/Projekt/e-
-Niepolomice.

Władze gminy zdecydowały się na realiza-
cję projektu, stanowiącego kontynuację pro-
jektu „Dostęp do Internetu szansą na lepszy 
start w przyszłość”, z uwagi na troskę i dbałość 
o zrównoważony rozwój gminy i stworzenie 

możliwości dostępu do nowoczesnych narzę-
dzi edukacyjnych.

Projekt jest współfinansowany w ramach 
działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu 
cyfrowemu – eInclusion”, osi priorytetowej 
8 „Społeczeństwo informacyjne – zwiększe-
nie innowacyjności gospodarki” Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 
2007-2013.

Całkowite wydatki na realizację projektu 
„e-Niepołomice” wynoszą 4 606 976,58 zł, 
z czego 85% z dofinansowania  
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Niedokończona repatriacja. 
Co dalej?
Wanda Ryszkiewicz

Małopolska, w tym powiat 
wielicki, to bodaj najprzyjaź-
niejszy repatriantom region 
na mapie Polski. Takie 
opinie słychać było na kon-
ferencji Związku Repatrian-
tów Rzeczpospolitej Polskiej 
odbywającej się pod hasłem 
„Niedokończona repatriacja. 
Co dalej?”.

Zebrani spotkali się w tym 
samym celu, co na po-
przednich zjazdach: wspól- 

nym apelem nadal monitować do 
władz RP i wszystkich ludzi do-
brej woli w kraju o zakończenie 
procesu repatriacji.  

170 repatriantów przybyłych 
na Zamek Królewski w Niepo-
łomicach z różnych zakątków 
Polski powitała prezes ZRRP 
Aleksandra Ślusarek. Podkreśliła, 
że to dwudniowe spotkanie było 
możliwe dzięki dofinansowaniu 
otrzymanemu ze środków woje-
wody małopolskiego oraz pomo-
cy organizacyjnej powiatu wielic-
kiego i Magistratu Niepołomic. 

Hańba iii rP 

Tak nazwał prowadzony przez 
Polskę po 1989 r. proces repatria-
cji poseł Jan Dziedziczak (PiS) 
z sejmowej Komisji Łączności 
z Polakami za Granicą. Jako jedy- 
ny parlamentarzysta przyjechał na  
konferencję, choć zaproszenie otrzy- 
mało 20 posłów i 14 senatorów. 

Gorzko dla Polski wypadło 
porównanie pomocy świadczo-
nej repatriantom przez inne pań-
stwa w prelekcji dr Roberta Wy-
szyńskiego z Instytutu Socjologii 
Uniwersytetu Warszawskiego za- 
tytułowanej „Polityka powrotu  
do Ojczyzny na przykładzie 
Polski, Rosji, Niemiec i Kazach-

stanu”. Rosja w 3 lata przyjęła 
więcej osób chcących wrócić niż 
Polska za 20 lat. Powołana fun-

dacja „Ruskij Mir” ma za zadanie 
popularyzować rosyjską kulturę, 
tradycje i zachęcać rodaków do 
powrotu do Rosji z zagranicy. 

Perfekcyjnie zorganizowali 
repatriację Niemcy. Chcący wró-
cić nic nie musieli udowadniać, 
zdawać egzaminów, jak z „pol-
skości” potomkowie zesłanych 
Polaków, a tym bardziej nie mu-
sieli się obawiać o swoje rodziny, 
bo niemiecka repatriacja łączyła 
rodziny, podczas gdy polska nie-
stety dzieli.  Niemcom zależy na 
szybkiej, pełnej integracji po-
wracających. Członkowie ich ro- 
dzin w 3 lata dostają obywa-

telstwo. Repatrianci otrzymują 
pomoc finansową, mają zagwa-
rantowane ubezpieczenie z zali-

czonymi okresami składkowymi, 
o czym polscy repatrianci mogą 
tylko marzyć. 

Kazachstan również reali-
zował repatriację „centralnie” 
poprzez Centralny Urząd Mi-
gracyjny programem „Jasna Wę-
drówka”. Obecnie co dziesiąty 

Kazach, to ten, który powrócił. 
To państwo na repatriację wyda-
ło ogromne kwoty, budując dla 
powracających całe osiedla, dając 
ulgi finansowe, tworząc wspoma-
gające repatriantów programy. 

repatriacja po polsku – 
porażka 

„Polskie ustawodawstwo do-
tyczące repatriacji to porażka. 
Teraz mamy trzecią falę tzw. re-
patriacji. W żadnej Polacy z Ka-
zachstanu nie mieli szansy na po-
wrót. Na bazie systemu RODAK 
pełnomocnik ds. repatriacji po-
został tylko na papierze, a obo-
wiązująca ustawa o repatriacji 
(2000 r.) wręcz zablokowała  
powrót Polaków” – stwierdził  
dr Wyszyński. 

W ramach tej ustawy w 2008 r.  
przyjechało 18 rodzin, w 2009 r.  – 
8 rodzin. Wady ustawy to przede  
wszystkim zrzucenie odpowie-
dzialności za cały proces na sa-
morządy. 

Gorzko dla Polski wypadło porównanie pomocy świadczonej  
repatriantom przez inne państwa. Rosja w 3 lata przyjęła więcej 
osób chcących wrócić niż Polska za 20 lat.

Minimum 10 tys. rodaków 
wciąż czeka na powrót do Pol-
ski. Obecnie w bazie RODAK 
jest ok. 2.600 rodzin oczekują-
cych na repatriację.

  Na Zamek Królewski w Niepołomicach przybyło 170 repatriantów
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„Repatriacji nie można zo-
stawić na dobrej woli i szlachet-
nym sercu samorządowców. Mu- 
si nastąpić przeniesienie odpo-
wiedzialności z samorządów na 
państwo” – komentował poseł 
Dziedziczak. 

„Obowiązujące prawo repa-
triację zdławiło. To żałosny bu-
bel. Państwo uwolniło się od od-
powiedzialności, zrzucając ją na 
samorządy. W latach 1997 – 2000 
na mocy znowelizowanej ustawy 
o cudzoziemcach wróciło 2.269 
osób z wizą repatriacyjną lub kar-
tą pobytu cudzoziemca. Ostatnie 
dane mówią za siebie” – podkre-
śliła Aleksandra Ślusarek w swej 
prelekcji „Ustawa o powrotach 
osób deportowanych i zesłanych 
przez ZSRR gwarantem repatria-
cji”. Dodała, że jest to wreszcie 
ogromna szansa na naprawienie 
tej hańbiącej państwo polskie sy-
tuacji. 

Potrzebny lobbing 

„Obywatelski projekt usta-
wy o powrocie do Rzeczpospo-
litej Polskiej osób pochodze-
nia polskiego deportowanych 
i zesłanych przez władze Związ-
ku Socjalistycznych Republik Ra-

dzieckich jest już w Sejmie przed 
pierwszym czytaniem” – poin-
formował zebranych Jakub Pła-
żyński, syn zmarłego tragicznie 
w katastrofie smoleńskiej preze-
sa „Wspólnoty Polskiej” Macieja 
Płażyńskiego. 

Zaapelował do zebranych 
o wywieranie presji na parlamen-
tarzystów, pisanie listów do po-
słów w swoich regionach, nagła-
śnianie problemu nierozwiązanej 
wciąż przez Polskę repatriacji. 

„Możemy parlamentarzystom 
służyć radą, doświadczeniem, ale 
nie przyjmiemy ustawy za nich. 
Potrzebny jest nasz nacisk” – na-
mawiał Jakub Płażyński. 

„To deprymujące, co potra-
fiły zrobić dla repatriantów inne 
kraje, a co zrobiła dotąd Polska. 

Jeśli potrzeba, to musicie nawet 
krzyczeć w Sejmie” – zwróciła się 
do posła Dziedziczaka prezes sto-
warzyszenia „Sybiracy” Aleksan-
dra Szemiot. Minimum 10 tys. 
rodaków wciąż czeka na powrót 
do Polski. Obecnie w bazie RO-
DAK jest ok. 2600 rodzin  ocze-
kujących na repatriację. 

Małopolska zawsze serdeczna 

O tym w ciepłych słowach 
mówiła zarówno prezes ZRRP 
Aleksandra Ślusarek, jak rów-
nież  dyrektor  Wydziału Spraw 
Obywatelskich i Cudzoziemców 
Małopolskiego Urzędu Woje-
wódzkiego Lucyna Gajda oraz 
pełnomocnik wojewody mało-
polskiego do spraw integracji 
społecznej Anna Tarnawska. 

O swej życzliwości dla repa-
triantów i użyczaniu im gościny 
w Niepołomicach zapewnił pod-
czas wspólnego opłatka patron 
honorowy konferencji, były wo-
jewoda Stanisław Kracik, a także  
burmistrz Niepołomic Roman 
Ptak. 

Za wsparcie konferencji 
i ugoszczenie podczas wakacji 
30 dzieci z Ozierska Aleksandra 
Ślusarek podziękowała staroście 
wielickiemu Jackowi Juszkiewi-
czowi oraz wicestaroście Miro-
sławowi Mrozowskiemu, a za 
przyjęcie 4 rodzin repatriantów 
w gminie Kłaj sekretarzowi tej 
gminy powiatu wielickiego Zbi-
gniewowi Ficowi. 

Dodatkową oprawą dwu-
dniowej konferencji było zwie-
dzanie Muzeum Niepołomic-
kiego, Muzeum Klasztornego 
Opactwa Mniszek Benedyktynek 
w Staniątkach oraz Kopalni Soli 
w Wieliczce. 

Podczas konferencji repa-
trianci mieli także zapewnione 
porady prawnika oraz pracow-
ników Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Wieliczce 
i Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Niepołomicach  

Obywatelski projekt ustawy o powrocie do Rzeczpospolitej  
Polskiej osób pochodzenia polskiego deportowanych i zesła- 
nych przez władze Związku Socjalistycznych Republik Radziec- 
kich jest już w Sejmie przed pierwszym czytaniem. Potrzeb-
na jest presja na parlamentarzystów, pisanie listów do posłów  
w swoich regionach, nagłaśnianie problemu nierozwiązanej 
wciąż przez Polskę repatriacji.

Obywatelski projekt
Nową nadzieję daje obywatelski 
projekt ustawy o powrocie do 
Rzeczpospolitej Polskiej osób 
pochodzenia polskiego depor-
towanych i zesłanych przez wła-
dze Związku Socjalistycznych 
Republik Radzieckich. I temu 
projektowi, nad którym praco-
wały wspólnie stowarzyszenie 
„Wspólnota Polska” oraz ZRRP, 
a poparcie społeczne wyraziło 
ok. 300 tys. Polaków, zebrani 
w Niepołomicach  dali poparcie 
w rezolucji ZRRP. 
Czytamy w niej m.in.: „Wno-
simy o przyspieszenie prac 
legislacyjnych nad projektem 
ustawy o powrotach osób po-
chodzenia polskiego, deporto-
wanych i zesłanych przez ZSRR, 
który przenosi odpowiedzial-
ność za repatriację na Państwo 
Polskie. Uważamy, że pilnych 
regulacji wymaga sprawa zabez-
pieczenia emerytalnego człon-
ków rodzin repatriantów, będą-

cych innej narodowości. Należy 
niezwłocznie podjąć rozmowy 
z rządami krajów, z których 
przybyli repatrianci w sprawie   
transferu funduszy emerytalnych.  
Jest to rozwiązanie skutkujące 
oszczędnością środków wypła- 
canych przez Państwo Polskie. 
W ten sposób stanie się moż-
liwe zaliczenie stażu pracy wy-
konywanej na rzecz poszcze-
gólnych państw do tzw. okresu 
składkowego – podstawy usta-
lenia wysokości emerytury lub  
renty. Dotychczas też nie pod-
jęto działań zmierzających do 
uznania przywilejów emerytal- 
nych, wynikających z charakte- 
ru wykonywanego zawodu. Wy- 
stępujemy w imieniu tych, któ-
rzy powrócili z zesłania do Pol-
ski, w trosce o tych, którzy po-
wrócą i w imię sprawiedliwości 
oraz dobrego imienia Narodu 
Polskiego”.
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Święty Mikołaj 
przyjechał na Harleyu

Joanna Musiał 

4 grudnia dziedziniec zam-
kowy zapełnił się najmłod-
szymi mieszkańcami gminy 
Niepołomice. Zawitał do nas 
św. Mikołaj z prezentami. 
Jak wiemy, śniegu wciąż 
brak, ale nasz gość świetnie 
wybrnął z sytuacji i przyje-
chał na Harleyu.

Maluchy zaczęły się gro-
madzić już na kilka-
dziesiąt minut przed 

zaplanowaną wizytą Mikołaja. 

Z każdą chwilą na dziedzińcu było 
ich coraz więcej. Zapełniły się 
także krużganki zamkowe.  Czas 
oczekiwania umilała najmłod-
szym Pani Zima. Między wspól-
nym śpiewaniem, zapraszała dzie-
ci na scenę do udziału w różnych 
konkursach. Maluchy nauczyły 
się specjalnej zwrotki piosenki, 
by dzięki niej skłonić Mikołaja do 
szybszego przybycia. Wśród dzie-
ci panowało poruszenie, a emocje 
rosły z każdą chwilą.

W końcu rozległ się odgłos 
silników i na Harleyu wjechał św. 
Mikołaj w obstawie równie zmo-
toryzowanych pomocników. Ulu-
biony święty najmłodszych przy-
witał wszystkich zgromadzonych, 
i czym prędzej zabrał się za rozda-
wania prezentów. Pracy miał przy 
tym sporo, bo kolejka wydawała 
się nie mieć końca. 

Grzecznych dzieci w tym 
roku było tak wiele, że zaskoczyło 
to nawet samego Mikołaja. Miał 
jednak w zanadrzu dodatkowe 
upominki, tak więc każde dziec-
ko otrzymało prezent  Fot. Joanna Musiał
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Spotkanie 
opłatkowe 
u Niepołomnych
Janusz Majcherczyk
Klub Abstynenta „Niepołomni”

21 grudnia w Hotelu „Niepołomice” 
odbyło się spotkanie opłatkowe zorgani-
zowane przez Klub Abstynenta „Niepo-
łomni”. Usiedliśmy do stołu zastawionego 
tradycyjnymi wigilijnymi potrawami, 
przygotowanymi gustowanie i ze sma-
kiem przez kucharzy hotelu. 

Uczestników spotkania powitał, a na-
stępnie złożył życzenia, udanych świąt 
Bożego Narodzenia i wszelkiej pomyśl-

ności w Nowym Roku, prezes klubu Leonard 
Mazgaj. Następnie życzenia dla wszystkich 
członków klubu i ich rodzin złożyli burmistrz 
Roman Ptak oraz przewodniczący Rady Miasta 
Marek Ciastoń. 

Po oficjalnych wystąpieniach odbyło się tra-
dycyjne łamanie opłatkiem. Wśród osobistych 
życzeń dominowały życzenia zdrowia i wytrwa-
łości w abstynencji. 

Jak zwykle przy spotkaniu tak dużej grupy 
klubowiczów wspominaliśmy imprezy organi-
zowane przez klub w mijającym roku. A jest co 
wspominać.

Pomimo napiętego budżetu miasta, mo-
gliśmy liczyć na pomoc finansową przy orga-
nizacji spotkań z okazji Świąt Wielkiej Nocy 
i Bożego Narodzenia. W lipcu byliśmy na 
wycieczce w Leśnej Skawicy. W listopadzie 
na imprezie andrzejkowej bawiło się ponad 
sto osób. Byliśmy też współorganizatorami 
imprez sportowych w strzelaniu, tenisie sto-
łowym i brydżu.

Przez cały rok można przyjść do klubu 
mieszczącego się w budynku GS-u na ul. Grun-
waldzkiej 13, pokój 106. Dwa razy w tygodniu 
można skorzystać z porad terapeuty działające-
go przy klubie.

Dzięki zrozumieniu władz miasta i gminy 
mamy możliwość przyciągania coraz większej 
ilości osób potrzebujących wsparcia. Jesteśmy 

wdzięczni Magistratowi za to, że potrafią zrozu-
mieć problemy ludzi uzależnionych. Zdają sobie 
sprawę, że walka z nałogiem to problem na całe 
życie dla uzależnionego.

Wielkim wyczynem jest wyjście z nałogu, 
lecz jeszcze większym aby trwać już na zawsze 
w abstynencji. Jednostce jest bardzo ciężko 
sprostać zagrożeniom jakie codziennie mogą 
ją spotkać. Grupa daje siłę, wsparcie  i dobry 
przykład. Częste spotkania z osobami, które nie 
wyśmieją, nie odtrącą, wręcz odwrotnie zmo-
bilizują, wykażą zrozumienie, doradzą, jest ko-
niecznością.

Staramy się, aby ludzie wychodzący z nało-
gu jak najszybciej, przekonali się o tym, że życie 
w abstynencji może być też ciekawe i nie musi-
my żyć w izolacji od społeczeństwa, a wszystko 
zależy od naszego zaangażowania. Takie możli-
wości daje „Klub Abstynenta”.

Miejmy nadzieję że i w Nowym 2012 Roku 
będziemy się nadal rozwijać, a nasze zaangażo-
wanie przy pomocy dalszej przychylności władz 
miasta i gminy, pozwoli pomóc jak największej 
grupie potrzebujących wsparcia. Tego sobie 
i Wam życzymy  

Staramy się, aby ludzie wychodzący z nało-
gu jak najszybciej, przekonali się o tym, że 
życie w abstynencji może być też ciekawe  
i nie musimy żyć w izolacji od społeczeń-
stwa, a wszystko zależy od naszego zaan-
gażowania. Takie możliwości daje „Klub 
Abstynenta”.

zaproszenie

Przez cały rok można przyjść do klubu 
mieszczącego się w budynku GS-u na ul. 
Grunwaldzkiej 13, pokój 106. Dwa razy 
w tygodniu można skorzystać z porad tera-
peuty działającego przy klubie.

krótkO

Działajmy profesjonalnie
Grzegorz Leszczyński
Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie Wspólnota Królewskiej 
Puszczy 

Dobiegł końca projekt „Działajmy pro-
fesjonalnie”, realizowany wspólnie przez 
Lokalną Grupę Działania Stowarzysze-
nie Wspólnota Królewskiej Puszczy 
oraz OSP w Woli Batorskiej i OSP w Za-
bierzowie Bocheńskim. 
Projekt o wartości niespełna 50 tys. zł 
realizowany był ze środków UE w ra-
mach Europejskiego Funduszu Społecz-
nego. Środki finansowe na projekt pozy-
skała Lokalna Grupa Działania. 
Projekt zakładał przeszkolenie 12 stra-
żaków w zakresie kwalifikowanej pierw-
szej pomocy oraz metod zwalczania 
stresu. W trakcie projektu zorganizowa-
no również wspólne ćwiczenia obu stra-
ży mające na celu poprawę ich współ-
działania. 
14 stycznia  odbyło się  uroczyste za-
kończenie projektu na które przyby-
li mieszkańcy, zaproszeni goście oraz 
członkowie OSP. Pierwszym punktem 
imprezy był pokaz sprawności strażac-
kiej. Podczas zaaranżowanego wypadku 
w którym brał udział samochód osobo-
wy obrażenia odniosły dwie osoby. 
Druhowie z obu jednostek zaprezento-
wali swoje umiejętności oraz sprzęt ra-
towniczy.  Strażacy przy pomocy pneu-
matycznych nożyc uwolnili pasażera 
samochodu osobowego oraz udzielili 
pomocy  poszkodowanym. 
Po zakończeniu pokazu zebrani gości 
udali się do sali Domu Kultury w Woli 
Batorskiej gdzie z rąk przewodniczą-
cego Rady Miejskiej w Niepołomicach 
Marka Ciastonia oraz przewodniczące-
go powiatowej Komisji d/s Bezpieczeń-
stwa i Porządku Jakuba Palucha zostały 
wręczone zaświadczenia o uzyskaniu 
tytułu ratownika medycznego.  

Dziecięce Marzenia
Anna Morton
doradca burmistrza ds. osób niepełno-
sprawnych

2 grudnia Stowarzyszenie Rodzin i Przy- 
jaciół Dzieci Niepełnosprawnych „Dzie-
cięce Marzenia” zaprosiło Świętego Mi-
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kołaja, by odwiedził niepełnosprawne 
dzieci na Zamku Królewskim w Niepo-
łomicach.
Do uczestniczenia w tym niesamowi-
ty spotkaniu zaproszone były również 
dzieci posiadające uprawnienia do 
świadczeń pielęgnacyjnych w Miejskim 
Ośrodku Pomocy Społecznej. W sumie 
Mikołaj obdarował 105 dzieci. 
Święty bardzo się starał, by prezen-
ty sprawiły wszystkim radość i choć 
trochę spełniły marzenia maluchów. 
W podarunkach znalazły się wymarzo-
ne zabawki, słodycze, kosmetyki, środki 
czystości.
Wizyta Mikołaja wywołała ogromne 
emocje i wielką radość. Po wrażeniach 
związanych ze spotkaniem wszyscy zo-
stali zaproszeni na słodki poczęstunek.
Święty Mikołaj dziękuje za pomoc w do-
tarciu na czas i zaproszenie do niepoło-
mickich dzieci prezes Marcie Grochot, 
Jolancie Przystasz, skarbnikowi Stowa-
rzyszenia „Dziecięce Marzenia” oraz 
Ewie Krzysicy, kierownikowi Miejsko-
-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Niepołomicach i wiceprezesowi 
stowarzyszenia.
Mikołaj dziękuje również burmistrzo-
wi Romanowi Ptakowi, Barbarze Ptak, 
prezesowi Fundacji Zamek Królewski 
w Niepołomicach za gościnę w komna-
tach zamku i napoje. Słowa podzięko-
wania kierujemy również do Marzeny 
Sekundy, która pomogła nam pozyskać 
środki na zakup mikołajkowych pre-
zentów. 

Strażackie Mikołajki 2011
Tomasz Tomala
prezes OSP Niepołomice
wiceprezes ds. młodzieży Zarządu 
Gminnego ZOSP RP w Niepołomicach

Kolejna udana akcja mikołajkowa od-
była się w Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Woli Batorskiej 4 grudnia. Patronat 
na mikołajkami objął burmistrz Roman 
Ptak. Akcja rozpoczęła się od zbiórki 
krwi, pierwsi chętni do oddania „ży-
ciodajnego płynu” zjawili się już przed 
godziną 9.00 – byli to druhowie z OSP. 
W tym roku podczas akcji mikołajkowej 
mieszkańcy mogli skorzystać z bezpłat-
nego badania USG – z badania skorzy-
stało blisko 50 osób. 

Fakty

Prawie pół mln na WOŚP

Małgorzata Juszczyk
Gimnazjum im Króla Władysława Jagiełły 
w Niepołomicach 

Wstępne obliczenia wskazują, że w ra-
mach WOŚP niepołomicki sztab uzbierał 
kwotę około 44,5 tysiąca zł. W pusz-
kach znalazły się także biżuteria, w tym 
obrączka złota i obce waluty. Na allegro.
pl nadal trwają licytacje ciekawych płyt 
i innych przedmiotów, które udało się 
uzyskać niepołomickiemu sztabowi od 
Barbary Post, zespołów Zakopower i Car-
rantuohill, Renaty Przemyk oraz Moniki 
Pyrek i orkiestrowych gadżetów. 

50 wolontariuszy zbierało datki we wszyst-
kich miejscowościach naszej gminy. Najbogat-
sza puszka kryła w sobie kwotę 3.212 zł. (Ada 
Szostak, Kamila Motoła, Klaudia Noskowicz 
oraz Sebastian Szeląg).

Społeczność SP im. Króla Kazimierza Wiel-
kiego przyniosła do Sztabu kwotę blisko 2 tys. 
zł, tradycyjnie w ten sposób zasilając konto 
Fundacji WOŚP poprzez wewnętrznie zorgani-
zowaną zbiórkę. 

Wolontariusze kusili darczyńców miłym 
słowem, uśmiechem, a także kolorowymi bajko-
wo-świątecznymi przebraniami, których pomy-

słowość spowodowała, że zostało nagrodzonych 
5 ekip, których kamuflaż okazał się najciekaw-
szy. Nad ich bezpieczeństwem czuwała niepoło-
micka policja oraz jak co roku Agencja Ochro- 
ny VIP. 

O poczęstunek i ciepłe napoje dla całego 
sztabu – zbierających i liczących pieniądze za-
dbały władze naszego miasta i piekarnia Joanny, 
Józefa i Marcina Pieprzycy.

Xx finał sprzyja podsumowaniom. Od X fi-
nału Niepołomicki Sztab zebrał do puszek po-
nad 360 tysięcy, kwestowaniem zajmowało się 
ponad 300 wolontariuszy, organizowane kon-
certy uświetniały takie gwiazdy jak Lady Pank, 
Ira, Bracia, Renata Przemyk. Zespół Pod Budą, 
Zakopower, Sonia Bohosiewicz, Andrzej Gra-
bowski, oraz miejscowe młodzieżowe zespoły 
grające bardzo zróżnicowana muzykę. Całość 
uzupełniały parady „małych Owsiaków”, anio-
łów, kolędników, tancerzy w ludowych czy ba-
letowych strojach.

Dzielnie wspierali nas strażacy, karatecy, 
kierowcy rajdowi. Niezawodni, również w tym 
roku okazali się nauczyciele niepołomickiego li-
ceum, gimnazjum oraz pracownicy Banku PKO 
SA, którzy dzielnie liczyli wszelkie kwoty przy-
noszone przez wolontariuszy do siedziby sztabu 
oraz dokarmiali i rozgrzewali zmarzniętą kwe-
stującą młodzież. Stałymi elementami tradycji 
orkiestrowego grania stały się konkursy dla 
gminnych szkół na zebranie największej kwo-
ty – najczęściej laur zwycięstwa przypadał SP 
im. Króla Kazimierza Wielkiego oraz konkursy 
dla wolontariuszy – na najciekawsze przebranie 
i najbogatsza puszkę  
Uwaga: galeria we wkładce do GN

MaN porządkuje puszczę

Szymon Urban

Około 50 pracowników niepołomickiej 
montowni samochodów ciężarowych fir-
my MAN Trucks, postanowiło posprzątać 
najliczniej uczęszczane tereny Puszczy 
Niepołomickiej.

Od 7.00 rano, 15 listopada, podzieleni na 
dwie grupy, monterzy przeczesywali 
tereny Puszczy najchętniej wybiera-

ne przez weekendowych turystów. Sprzątanie 
rozpoczęli na parkingu przy dawnym ośrod-
ku Krakowianka. Stamtąd jedna grupa poszła 
w stronę Drogi Królewskiej, a druga w kierunki 
Staniątek. 

Firma MAN zapewniła wolontariuszom cie-
płe posiłki w pobliskiej restauracji. Urząd Mia-
sta i Gminy w Niepołomicach zakupił worki na 
śmieci i rękawice. Spółka Wodna zapewniła bez-
płatny wywóz i odbiór śmieci na niepołomickim 
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składowisku, a Małopolskie Centrum Dźwięku 
i Słowa ufundowało wolontariuszom darmowe 
wejściówki do kina. Nadleśnictwo zaś na po-
trzeby akcji oddelegowało swoich pracowni-
ków, którzy wspólnie z wolontariuszami prze-
czesywali leśne zakamarki.

Na zakończenie akcji, po godzinie 13.00 
na terenie byłego ośrodka Krakowianka z wo-
lontariuszami spotkali się dyrektor generalny 
firmy MAN Trucks dr Alexander Susanek, 
wiceburmistrz Adam Twardowski oraz ko-
mendant Posterunku Straży Leśnej, Czesław 

Szczyligar. Dyrektor firmy przyznał, że za-
równo on jak i pracownicy MAN czują się 
w Niepołomicach jak w domu i takie akcje 
mają na celu ukazanie, że załoga jest współ-
odpowiedzialna za naszą małą ojczyznę. 

Za zaangażowanie dziękował burmistrz 
Twardowski, przypominając, że w puszczy po 
ciężkiej pracy wypoczywają nie tylko pracow-
nicy firmy MAN, ale i inni mieszkańcy nie 
tylko Niepołomic, ale także całej aglomeracji 
krakowskiej. 

W imieniu Nadleśnictwa, Czesław Szczy-

ligar podziękował za profesjonalnie i solidnie 
wykonaną pracę podkreślając, że takich ini-
cjatyw w ciągu roku nie ma dużo, dlatego każ-
da z nich jest szczególnie cenna.

Jako, że dokładne określenie, która gru-
pa zebrała więcej odpadów nie było możliwe 
w momencie zakończenia sprzątania, Puchar 
Burmistrza odebrał przedstawiciel obydwu 
grup. Wszyscy również otrzymali gadżety fir-
my MAN. Zebrano około 40 worków ze śmie-
ciami ważących łącznie ponad tonę  

MDP OSP Wola Batorska w Sejmie

Tomasz Tomala
prezes OSP, opiekun MDP

28 listopada w Sali Kolumnowej Sejmu 
RP odbyła się konferencja pod ha-
słem „Wpływ Młodzieżowych Drużyn 
Pożarniczych na kształtowanie postaw 
społecznych”.                 

W spotkaniu wzięli udział członkowie 
i opiekunowie Młodzieżowych Drużyn Po-
żarniczych z całego kraju, przedstawiciele 
Komisji ds. Młodzieży Zarządu Głównego 
i Zarządów Oddziałów Wojewódzkich Związ-
ku OSP RP, przedstawiciele władz Związku 
i komisji problemowych ZG ZOSP RP, Mini-
sterstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa 
Obrony Narodowej. 

Z uczestnikami spotkali się m.in. prezes 
Zarządu Głównego Związku OSP RP Walde-
mar Pawlak, komendant Główny Państwowej 
Straży Pożarnej gen. brygadier Wiesław Le-
śniakiewicz, poseł Zbigniew Sosnowski. 

Nasza drużyna, jako jedna z dziewięciu, 

była prelegentem podczas konferencji, co 
pozwoliło zaprezentować naszą działalność. 
Zaproszenie to wielkie wyróżnienie dla naszej 
młodzieży, do przedstawienia swoich doko-
nań zostały bowiem zaproszone najlepsze 
młodzieżowe drużyny pożarnicze w Polsce. 

W spotkaniu wzięło udział blisko 200 
osób reprezentujących ok. 60 Ochotniczych 
Straży Pożarnych. 

Nasza MDP przedstawiła temat: „Mło-
dzież – współgospodarzem strażnicy”. Pre-
zentację przedstawiała Monika Chytkowska 
– dowódca MDP w Woli Batorskiej wraz 
z opiekunem. Przedstawiona prezentacja zo-
stała przyjęta gromkimi brawami  
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Mikołajki okazały się rekordowe pod 
względem ilości zebranej krwi – krew 
oddało 44 osoby w tym druhny i druho-
wie z OSP Wola Batorska, OSP Niepo-
łomice, OSP Wola Zabierzowska, OSP 
Staniątki, co w rezultacie pozwoliło ze-
brać blisko 20 litrów krwi. 
W godzinach popołudniowych odbył się 
pokaz z zasad udzielania pierwszej po-
mocy osobom poszkodowanym w wy- 
padku drogowym, przygotowany przez 
ratowników z OSP, pokaz prowadził na-
czelnik Łukasz Łub, a tuż po nim przed-
stawienie „Święty Mikołaj” w wykona-
niu Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. 
Przedstawienie przybliżyło zgroma-
dzonym milusińskim postać Świętego 
Mikołaja. Tuż po godzinie 18 przybył 
długo oczekiwany gość, na którego 
oczekiwały renifery z saniami  wypeł-
nionymi prezentami. Ogromną radość 
na twarzach dzieci wzbudził widok  
Mikołaja, w sali zgromadziło się ich 
około 120. 
Każde dziecko otrzymało upomi-
nek ufundowany przez Urząd Miasta 
i Gminy w Niepołomicach. Następnie 
odbyła się zbiórka datków, za które zo-
staną przygotowane prezenty świątecz-
ne dla dzieci z ubogich rodzin w Woli 
Batorskiej. 

Dzień Babci i Dziadka 
w Suchorabie
Joanna Bajer
nauczyciel, Szkoła Podstawowa w Su-
chorabie

Dzień Babci i Dziadka to cykliczna 
uroczystość odbywająca się w  Szkole 
Podstawowej im. Stanisława Wyspiań-
skiego w Suchorabie. Przygotowują ją 
wychowawcy i uczniowie z klas 0-III. 
W tym ważnym dniu dzieci składają 
życzenia swoim babciom i dziadkom, 
obdarowując ich okolicznościowymi 
laurkami i własnoręcznie wykonanymi 
pamiątkami. 
Oprócz tego, każda klasa przygotowu-
je krótkie przedstawienie lub występ 
artystyczny, aby w ten sposób okazać 
swoją miłość i wdzięczność swoim ko-
chanym bliskim. Na zakończenie uro-
czystości babcie i dziadkowie dzielą się 
wrażeniami, zajadając się słodkim po-
częstunkiem.

Fakty

Barbórkowy turniej 
strażaków

Paweł Dąbroś
prezes OSP Niepołomice

Strażacy z naszej jednostki zajęli wysokie 
IV miejsce podczas wytrzymałościowych 
zawodów strażackich w Kopalni Soli 
w Wieliczce. OSP Niepołomice już po raz 
trzeci brała udział w „III Barbórkowym 
turnieju strażaków i ratowników Kopal-
nia Soli Wieliczka 2011”.

Zawody polegają na wybiegnięciu 3-osobo-
wej drużyny z pełnym wyposażeniem strażackim 
(ok. 30 kg) na powierzchnię pokonując ponad 
650 schodów i różnicę poziomów 110 metrów. 
Dodatkowo strażacy są podpięci pod aparaty po-
wietrzne które na co dzień wykorzystują podczas 
prawdziwych działań ratowniczo-gaśniczych. 

W tym roku do startu przystąpiły dwie dru-
żyny „Niepołomice I” w składzie Paweł Dąbroś, 
Marcin Zawiła, Krzysztof Balachowski, oraz 
„Niepołomice II” Mateusz Drabik, Trzos Seba-
stian i Bartłomiej Wnorowski. 

Pierwsza drużyna z Niepołomic z czasem 5 

minut i 37 sekund uplasowała się na IV pozycji 
w kategorii jednostek Ochotniczych Straży Po-
żarnych, do miejsca na podium zabrakło jedy-
nie 4 sekundy! Druga drużyna z Niepołomic za-
jęła 11 miejsce wśród strażaków OSP z czasem 6 
minut i 30 sekund. 

Strażacy z naszej jednostki regularnie od 
trzech lat biorą udział w zawodach zajmując 
czołowe miejsca i dlatego jest to bardzo duży 
sukces. W zawodach udział bierze ponad 90 
drużyn z całej Polski  
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Zofia Wrześniak
wychowawca w Przedszkolu 
Samorządowym w Podłężu

Poniedziałkowe przedpo-
łudnie zapisze się na stałe 
w pamięci babć i dziadków 
przedszkolaków z Podłęża. 
Wspólna zabawa, słodki 
poczęstunek, życzenia oraz 
niespodzianki, to wszystko 
na co mogli liczyć w ten 
dzień zebrani goście.

O tym, że babcia i dziadek 
pełnią wyjątkową rolę w życiu 
każdego małego dziecka, wiedzą 
one już same od najmłodszych 
lat. Dbając o tradycje rodzin-
ne zorganizowaliśmy w naszym 
przedszkolu wyjątkowe święto. 

„Dzień Babci i Dziadka”, któ-
ry w naszym przedszkolu miał 
miejsce 23 stycznia zgromadził 
w sali Domu Kultury „Inspiro” 
tłumy gości. Dzieci z ogromnym 
zaangażowaniem przygotowały 
się do tej uroczystości. 

Ubrane w odświętne stroje 
powitały seniorów rodów,  recy-
towały dla nich specjalne wier-
sze, śpiewały piosenki, tańczyły, 
odgrywały swoje role. Wyjątko-
wej oprawy dodała też uroczy-
stości sceneria. 

Na koniec przedszkolaki od-
śpiewały wspólnie uroczyste „Sto 
lat” oraz wręczyły jubilatom wła-
snoręcznie wykonane prezenty. 
Uściskom i całusom nie było końca. 

Życzenia wszystkim babciom 
i dziadkom złożyła też dyrektor 

przedszkola Danuta Gąska, która 
wyraziła swoją wdzięczność za tak 
liczną obecność na uroczystości. 

Jedno jest pewne: ogrom-
nie cieszy widok radosnych 
i uśmiechniętych dzieci oraz 

szczęście i wzruszenia w oczach 
wszystkich babć i dziadków…

Jeszcze raz wszystkim Bab-
ciom i Dziadkom składamy naj-
serdeczniejsze życzenia zdrowia 
i wszelkiej pomyślności w życiu  

Fakty

Pszczelarski nowy rok

Jerzy Mirocha 
wiceprezes Koła Pszczelarzy Niepołomice

8 stycznia w Sali Jagiellońskiej zamku 
w Niepołomicach, odbyło się zebranie 
członków Koła Pszczelarzy w Niepoło-
micach. Było to opłatkowo-noworocz-
ne spotkanie, połączone z oficjalnym 
wręczeniem odznaczeń zasłużonym 
członkom koła. 

Odznaczenia, nadawane przez zarząd 
Polskiego Związku Pszczelarzy, są 
formą uznania za bezinteresowną  

pracę na rzecz związku, a także za wkład w pro- 
pagowanie i rozwój polskiego pszczelarstwa. 

W tym roku odznaczenia otrzymali: 
•	 złotą	odznakę	PZP:	Marian	Maciejasz	oraz	

Jerzy Mirocha,
•	 srebrną	odznakę	PZP:	Władysław	Ptasznik	

oraz Wiesław Wilczyński,
•	 brązową	 odznakę	 PZP:	 Jan	 Ciastoń,	 Sta-

nisław Dąbroś, Anna Łysek, Igor Pawłyk 
oraz Adam Ptasznik. Nagrody wręczał 
z upoważnienia władz PZP, członek zarzą-
du Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy 
w Krakowie pan Janusz Wróblewski. 
Styczniowe zebranie, choć uroczyste, było 

pierwszym w tym roku z cyklu comiesięcznych 
spotkań na zamku w Niepołomicach. Pragnie-
my zaznaczyć, iż w/w zebrania mają charakter 
otwarty, co znaczy, że każdy (sympatyk lub 

Szczególnie chętnie zapraszamy wszyst-
kich tych, którzy pragną poszerzyć swą 
wiedzę pszczelarską, na każdym zebraniu 
odbywają się pogadanki w tym zakresie.

pszczelarz niezrzeszony) jest mile widziany.
Niepołomicki zamek dzięki uprzejmości 

władz Fundacji Zamek Królewski jest miejscem 
gdzie mogą się spotkać wszyscy ci, którzy chcą 
pracować na rzecz polskiego pszczelarstwa. 

Szczególnie chętnie zapraszamy wszyst-
kich tych, którzy pragną poszerzyć swą wie-
dzę pszczelarską, gdyż na każdym zebraniu 
odbywają się pogadanki w tym zakresie. 

Nie bez znaczenia jest także to, że tylko 
wspólnymi siłami możemy walczyć z cho-
robami pszczół, gdyż jak wiadomo pszczoła 
lata wszędzie, zalatując do dobrych pasiek, ale 
także to tych złych gdzie są siedliska chorób. 

Dzięki zrozumieniu władz naszej gminy, 
rokrocznie przyznawane są nam środki finan-
sowe na zwalczanie chorób pszczół. Środki te 
przeznaczone są dla wszystkich pszczelarzy 
zrzeszonych i niezrzeszonych. 

Zapraszamy także konsumentów produk-
tów pszczelich, którzy chcieliby poszerzyć 
swą wiedzę o właściwościach spożywczych 
i leczniczych miodu i innych darów z ula  

Dzień Babci i Dziadka 
w przedszkolu w Podłężu



Styczeń / Luty 2012GAZETA NIEPOŁOMICKA  

16    

kultura

Łowiecki ornament

Maria Jaglarz
dyrektor Muzeum Niepołomic-
kiego

Polowanie to istotny element 
polskiej tradycji. Związany 
z tym ceremoniał zawie-
rał od wieków pierwiastek 
kulturotwórczy, skutkujący 
obyczajem polskich dworów, 
licznymi wątkami w pol-
skiej literaturze i sztukach 
plastycznych oraz bogatym 
rzemiosłem artystycznym. 

Ta ostatnia dziedzina, 
szczególnie w pierwszej 
połowie XIX wieku po-

święciła wiele uwagi tematyce 
łowieckiej. Panujący wówczas 
styl w sztukach dekoracyjnych 
i w wyposażeniu wnętrz, jak rów-
nież w literaturze i malarstwie, 
określany mianem biedermeier, 
przyjął najbardziej rozwiniętą 
formę w krajach Europy Środ-
kowej i Wschodniej, zwłaszcza 
w Niemczech, Austrii, Czechach 
i na Węgrzech.

To właśnie w czeskich hutach 
szkła i niemieckich fabrykach 
porcelany powstawały szklanice, 

wazony, kieliszki, karafki, paterki 
lub całe zastawy stołowe zdobio-
ne scenami myśliwskimi.

Bardzo popularne tzw. cze-
skie szkło charakteryzowała wy- 
razista barwa i dekoracja wyko-
nana przeźroczystymi kolorowy-
mi farbami emaliowymi. 

Ważnym elementem wystro-
ju wnętrza był zegar w drewnia-
nej obudowie w różnorodnych 
kształtach, często z grupą ptaków 
u podstawy i takąż nadbudową. 

W zdobieniu mebli powta-
rzany był motyw patronów my-
śliwych: świętego Eustachego 
i świętego Huberta. W żywotach 
obu świętych znalazł się epizod 
o nawróceniu pod wpływem na-
potkanego w czasie polowania 
jelenia, stąd przedstawiano ich 
jako ludzi lasu, w pozycji klęczą-
cej przed jeleniem, w porożu któ-
rego widnieje krzyż. 

Warto nadmienić, że kult św. 
Huberta, współczesnego patro-
na myśliwych i leśników, został 
w Polsce wprowadzony niejako 
z urzędu i wyparł wcześniejszego 
św. Eustachego. Przywędrował 

do Polski wraz z dynastią Sasów 
w XVII wieku. A sam św. Hubert 
żył na przełomie VII i VIII wie-
ku, był biskupem niderlandzkich 
miast Maastricht i Liège. 

Szczególnie bogata ornamen-
tyka roślinna i zwierzęca ozda-
biała broń myśliwską. Pełniąc 
funkcję dekoracyjną miała jed-
nocześnie zapewniać sukces pod-
czas łowów i chronić myśliwego. 
Rzeźbienia elementów drewnia-
nych i misterny grawerunek na 
broni myśliwskiej to często praw-
dziwe dzieła sztuki. 

Tradycyjne święto myśliwych 
– Dni Hubertowskie obchodzo-
ne są zwykle w listopadzie. Ale 
w tym roku,  właśnie w grudniu 
zamek niepołomicki otworzył 
swe podwoje dla miłośników 
sztuki łowieckiej, przygotowując 
wystawy prezentujące dwa jakże 
odmienne podejścia do tematu. 

Stała ekspozycja w salach 
łowieckich oraz jubileuszowa 
wystawa trofeów Władysława 
Kamusińskiego zawierają meda-
lowe okazy. Z kolei wystawa za-
tytułowana Łowiecki ornament 
prezentuje dziewiętnastowieczne 
elementy wyposażenia wnętrz 
i przedmioty codziennego użyt-
ku z porcelany, szkła, drewna, 
metalu, z bogatymi, kunsztownie 
wykonanymi akcentami łowiec-
kimi  

Ta wystawa, pozostająca nie- 
jako na marginesie wielkiej pre-
zentacji Władysława Kamusiń-
skiego pokazuje, że myśliwy to 
także wrażliwy na piękno nabyw-
ca i kolekcjoner dzieł sztuki, in-
spirowanych jego pasją.

Kult św. Huberta, współczesnego patrona myśliwych i leśników, 
został w Polsce wprowadzony niejako z urzędu i wyparł wcze-
śniejszego św. Eustachego. Przywędrował do Polski wraz z dyna-
stią Sasów w XVII wieku. A sam św. Hubert żył na przełomie VII  
i VIII wieku, był biskupem niderlandzkich miast Maastricht i Liège.

Muzeum Niepołomickie zaprasza

•		 ŁOWIECKI	 ORNAMENT	 –	 Motywy	 łowieckie	 w	 rzemiośle	
artystycznym XIX wieku, ze zbiorów Muzeum Narodowego 
w Krakowie.

•		 WSZYSTKO	 COM	 ZDOBYŁ	 NA	 ŁOWACH…	 –	 DZIADEK	
WŁADEK - trofea Władysława Kamusińskiego.

Codziennie od godz. 10.00 do 17.00

  Szklanka, Czechy, połowa XIX 
w., ze zbiorów Muzeum Narodo-
wego w Krakowie, fot. Muzeum 
Niepołomickie

  Kielich, Czechy, 1840-50, ze zbio- 
rów Muzeum Narodowego w Kra-
kowie, fot. Muzeum Niepołomickie

  Ornament na broni myśliwskiej, XIX w., ze zbiorów Muzeum Naro-
dowego w Krakowie, fot. Muzeum Niepołomickie
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kultura

Wanda Chotomska dzieciom

Barbara Wyczesana
Biblioteka Publiczna w Niepoło-
micach

Po raz trzeci już Biblioteka  
Publiczna w Niepołomicach 
gościła Wandę Chotomską 
– znakomitą polską poetkę, 
Damę Orderu Uśmiechu, au-
torkę ponad dwustu książek 
dla dzieci i młodzieży, utwo-
rów scenicznych, scenariuszy 
filmowych, słuchowisk radio-
wych oraz widowisk teatral-
nych i telewizyjnych.

To Wanda Chotomska wy-
myśliła postaci telewizyj-
nych dobranocek – Jacka 

i Agatkę. Jest także laureatką 
wielu prestiżowych nagród m. in. 
Nagrody Prezydenta RP za twór-
czość dla dzieci i młodzieży.

Długo oczekiwane spotkania 
z autorką odbyły się 7 i 8 grudnia  
w czytelni naszej Biblioteki, któ-
ra dosłownie „pękała w szwach”, 
gdyż gościło w niej blisko 200 
małych czytelników – uczniów 
Szkół Podstawowych w Niepoło-
micach, Podgrabiu i Woli Zabie-
rzowskiej.

Autorka niezmiennie od po-
nad 50 lat pisze utwory pełne ra-
dości i niezwykłego humoru, a jej 
twórczość znają wszyscy nieza-
leżnie od wieku.

Podczas spotkania kilka 
z nich czytała osobiście z iście 
aktorskim talentem. Ale też 
dzieci miały okazję pokazać 
swój „kunszt aktorski”, animu-
jąc kukiełki Jacka i Agatki, któ-
re towarzyszą autorce podczas  
wszystkich spotkań z młodymi 
czytelnikami.

Dzieci z przyjemnością rów-
nież wysłuchały fragment  po-
wieści pt. „Pięciopsiaczki” w for-
mie audio  który czytała  autorka 
i jej 8 –letnią prawnuczka Zuzia.

Potem pisarka zaskoczyła  
wszystkich uczestników spotka-
nia, bowiem po przeczytaniu 
wiersza „Jajecznica” (z książki 

pt. „Rodzinna herbatka”) zaczęła 
poruszać się w rytm piosenki od-
twarzanej z płytki CD i porwała 
też dzieciaki do tańca.

W trakcie „konferencji pra-
sowej” cierpliwie, dowcipnie 
i wyczerpująco odpowiadała. na 
różne pytania zadawane przez 
dzieci. I wreszcie nastał moment, 
na który czeka się zawsze przy 
okazji spotkań autorskich- dedy-
kacje i autografy.

Autorka  szczelnie oblężona 
przez dzieci i dorosłych przez 
długi czas wpisywała do książek 
dedykacje i krótkie wierszyki 
wymyślane przez nią na poczeka-
niu, a nawiązujące do  zakupionej 
książki lub osoby. Wszyscy byli 
pod wrażeniem niesamowitej 
osobowości Wandy Chotomskiej, 
tryskającej humorem i energią  

Pisarka zaskoczyła wszystkich uczestników spotkania, bowiem 
po przeczytaniu wiersza „Jajecznica” (z książki pt. „Rodzinna  
herbatka”) zaczęła poruszać się w rytm piosenki odtwarzanej  
z płytki CD i porwała też dzieciaki do tańca.
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kultura

Wandalia  
Chotomistyczne
Joanna Lebiest
dyrektor Biblioteki Publicznej w Niepołomicach

Dla niepołomickich bibliotekarzy przed-
sięwzięcie pod tytułem „Wandalia Cho-
tomistyczne” było nie lada wyzwaniem 
organizacyjnym. Ale tak właśnie w Nie-
połomicach  promujemy czytanie książek 
wśród młodych mieszkańców Niepołomic. 
I dzięki tej gigantycznej pracy, ufamy,  
że czytelników nam nigdy nie zabraknie.

W czasie tych dwóch niezwykłych dni  
82-letnia Wanda Chotomska podpisała blisko 
pół tysiąca swoich książek i tyle ich trafiło do 
domów dzieci w Gminie Niepołomice.
•	 W czterech spotkaniach uczestniczyło 

około czterystu dzieci. Oprócz dwóch spo-
tkań w Bibliotece w Niepołomicach, pisarka 
spotkała się z czytelnikami w filiach biblio-
tecznych: w Woli Batorskiej (oprócz miejsco-
wych przedszkolaków i dzieci z klas 1-3 tu-
tejszej szkoły, przyjechał także pełen autobus 
dzieci ze Szkoły Podstawowej w Suchorabie). 
Ostatnią grupą szczęśliwców, którym udało 
się dostać na spotkania z poetką w bibliotece 
w Podłężu byli uczniowie tutejszej szkoły.  

•	 Konkursy „chotomistyczne”: Dwie setki 
książek z autografami pisarki dla wszystkich 

uczestników oraz osobistymi dedykacjami 
od autorki dla szczęśliwych laureatów. Już 
w październiku dwie filie niepołomickiej 
Biblioteki Publicznej ogłosiły konkursy pla-
styczne dotyczące utworów Wandy Cho- 
tomskiej. 

Ideą konkursów, oprócz skłonienia dzie-
ci do zaznajomienia się z twórczością tej 
niezwykłej poetki „dziecięcej radości”,  było 
także zamierzenie, aby każde dziecko, które 
weźmie udział w konkursie i przyniesie pracę 
plastyczną  otrzymało książkę Wandy Cho-
tomskiej z dedykacją i autografem pisarki.

W sumie w konkursie uczestniczyło 
ponad 200 dzieci. Wyłoniono 48 laureatów 
w kilku kategoriach wiekowych. Książki dla 
laureatów ufundowała PiMPB w Wieliczce, 
natomiast nagrody za udział dla wszystkich 
uczestników – ok. 150 tomików wierszy 
Wandy Chotomskiej – Biblioteka Publiczna 
w Niepołomicach.  

•	 Pół tysiąca książek z wierszami „poetki 
dziecięcej radości” trafiło do niepołomic-
kich domów. Oprócz tego, autorka po spo-
tkaniach rozdała setki autografów wpisanych 
do książeczek z jej wierszami. Książki moż-
na było zakupić w bibliotece po specjalnych 
promocyjnych cenach  

krótkO

TwoAB  
w Piwnicy Gotyckiej 
Marek Bartoszek

29 stycznia na Zamku Królewskim za-
prezentowali się muzycy zespołu Two-
AB. To niezwykłe muzyczne trio, które 
tworzą Bartłomiej Wielgosz, Agnieszka 
Czepiec oraz Anthony Borzęta. Występ  
w królewskich komnatach był promo-
cją płyty „Rubinowa noc”, na którą 
składa się 13 nastrojowych utworów. 
To pierwszy występ zespołu w Niepo-
łomicach.
Dla Anthonego Borzęty, mieszkają-
cego na stale w Australii, występ był 
sentymentalnym powrotem do miej-
sca, w którym miał już okazję wystąpić 
w swojej młodości. Niepołomice są dla 
niego drugim domem, w którym, jak 
twierdzi, jest zakochany. 

III Przegląd Piosenki 
Turystycznej i Oazowej
Maria Strzelec
kierownik DK w Zabierzowie Bocheń-
skim

24 listopada odbył się III Przegląd Pio-
senki  Turystycznej i Oazowej  zorgani-
zowany w Domu Kultury w Zabierzo-
wie Bocheńskim. Na nasze zaproszenie 
odpowiedziały: zespół wokalny z Domu 
Kultury w Zakrzowcu,  klasa trzecia 
oraz grupy wokalnej z Zespołu  Szkół 
z Oddziałami Integracyjnymi w Zabie-
rzowie Bocheńskim, Grupa śpiewacza 
Zabierzanie działająca przy Domu Kul-
tury, Piotr Krupa z Chobotu i Mariusz 
Tracz z Niepołomic. 
Na specjalne zaproszenie koncerto-
wała grupa wokalno-instrumentalna 
Fermata z Centrum Kultury Promocji 
i Rekreacji w Zielonkach k/Krakowa. 
Zaciekawienie widzów wzbudziła  
twórczość literacka o tematyce biesz-
czadzkiej, którą  zaprezentował autor, 
Jerzy Piątkowski, mieszkający w Nie-
połomicach. 
Przygotowaliśmy jeszcze inne niespo-
dzianki. Była mała wystawa starego 
sprzętu turystycznego, m.in. walizki, 
narty, raki, kijki, kuchenka, stołeczek 
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Joanna Kocot: Jest Pani z wykształcenia me-
chanikiem i informatykiem. W jaki sposób wy-
kształciła się u Pani pasja podróżowania?
Barbarą Meder: Od dzieciństwa podróżowałam 
z rodzicami, najpierw po Polsce, później rozpoczę-
ły się podróże po Europie i świecie. W 1988 roku 

pierwszy raz pojechałam do Afganistanu. Kiedy 
byłam dzieckiem, gdy rozpoczynały się wakacje, 
wyjeżdżaliśmy na kolonie, po nich rodzice orga-
nizowali inne wyjazdy dzięki czemu do domu 
wracaliśmy dzień przed nowym rokiem szkolnym. 
Ojciec także uczył mnie fotografii. Jako dziewię-

kultura

Spotkanie autorskie 
z Barbarą Meder

Marta Piotrowska
Biblioteka Publiczna w Niepołomicach

Gościem Biblioteki Publicznej w Niepo-
łomicach była podróżniczka Barbara 
Meder, Polka, od 30 lat mieszkanka  
Australii. Z wykształcenia jest inżynie-
rem mechanikiem oraz informatykiem. 
Jej pasją i powołaniem okazało się  
podróżowanie i fotografika. 

W roku 2001 przeszła na zasłużoną 
emeryturę i zaczęła zwiedzać świat! 
Pasja podróżowania zaprowadziła 

ją do ponad 80-ciu krajów na świecie. Jest lau-
reatką wielu nagród w dziedzinie fotografii, a jej 
książka „Babcia w Afryce” otrzymała nagrodę 
Traveler 2010, w kategorii Podróżnicza Książka 
Roku 2010.

Barbara Meder ma za sobą roczną podróż 
dookoła świata oraz roczną podróż po Afryce, 
przemierzyła wzdłuż i wszerz Australię. W roku 
2002 wyruszyła w podróż po Afryce. Wędrów-
kę rozpoczęła w Kapsztadzie, w RPA, by z tego 
najbardziej wysuniętego na południe zakątka 
kontynentu wspiąć się na północ, poprzez 16 
krajów, aż do Egiptu. Na Madagaskarze znala-
zła się w środku rewolucji, w Lesotho zadziwił 
ją …śnieg, w Malawi zachorowała na malarię, 
w Tanzanii odwiedziła Masajów, w Rwandzie 
spotkała górskie goryle, w Etiopii obchodziła 

Boże Narodzenie… 
Dotarła do Ghany oraz do Mali, gdzie pa-

dła ofiarą brutalnego napadu, co zmusiło ją do 
przerwania podróży. Jednak w 2010 r. pełna 
optymizmu i zapału wróciła do Afryki, do Ma-
roka. Owocem tych podróży są dwie ciekawe 
książki: „Babcia w Afryce” oraz „Babcia w pu-
styni i w puszczy”. 

Autorka opowiadała, jak bardzo sobie ceni 
swoje samotne podróże, bo pozwalają one na 
prawdziwe poznanie różnych kultur, na odkry-
wanie piękna przyrody, ale przede wszystkim są 
możliwością poznania drugiego człowieka, na-
wet, jeśli jedyną formą komunikacji z nim jest 
mowa ciała. 

Podróżniczka zostawiła nam piękne prze-
słanie, mówiące o tym, że na realizację swoich 
marzeń nigdy nie jest za późno, że wszystko 
w życiu jest możliwe, trzeba tylko mieć odwa-
gę wyjść naprzeciw swym pragnieniom i być 
otwartym na nowe doświadczenia. 

Licznie zgromadzona na spotkaniu publicz-
ność mogła obejrzeć niepowtarzalne fotografie, 
których tematem była wspaniała i dzika afry-
kańska przyroda, niepowtarzalne krajobrazy, 
ale przede wszystkim ludzie. To właśnie ludzie 
i ich codzienność najbardziej interesują Meder  

Podróżniczka zostawiła nam piękne przesła-
nie, mówiące o tym, że na realizację swoich 
marzeń nigdy nie jest za późno, że wszystko 
w życiu jest możliwe, trzeba tylko mieć od-
wagę wyjść naprzeciw swym pragnieniom  
i być otwartym na nowe doświadczenia.

turystyczny, czekan, wypożyczone ze 
zbiorów Henryka Kieresa. Jak łatwo 
można domyślić się, przedmioty te pa-
miętają wyprawy naszych dziadków, 
ale z zaciekawieniem były oglądane 
przez wszystkich. 
Młodzież mogła wykazać się znajomo-
ścią przyrody i geografii, za co otrzy-
mywała słodkie nagrody. Na zakoń-
czenie wszyscy uczestnicy spotkania  
podreperowali zużyte siły turystycz-
nym poczęstunkiem. 
Składam podziękowanie wszystkim, 
którzy zaangażowali się w przygotowa-
nie tej imprezy. 

Zagórzanie w Bartkowej
Barbara Wdaniec
kierownik Domu Kultury w Zagórzu

Dobrą tradycją Zespołu Pieśni i Tańca 
Zagórzanie stały się coroczne wyjazdy 
na warsztaty integracyjne połączone 
z doskonaleniem techniki tańca i śpie-
wu. Rok 2012 rozpoczął się dla zespołu 
właśnie takim wyjazdem. Od 6 do 8 
stycznia, w ośrodku w Bartkowej nad 
Jeziorem Rożnowskim młodzież z Za-
górza rozpoczęła pracę nad koleiną su-
itą.
Zajęcia, pod wymagającym okiem cho-
reografa Janusza Przepióry, w pierw-
szym dniu trwały do godziny 22.00, 
z przerwą na kolację. Młodzież na 
przemian ćwiczyła elementy tańca 
i śpiew. Nad wokalną stroną czuwała 
Elżbieta Wierzchowska, prowadząca 
zajęcia wokalne z zespołem w Domu 
Kultury, natomiast akompaniował Ma-
ciej Ziobro. 
Mimo późnej godziny i wyczerpują-
cego dnia wszyscy spotkali się na wie-
czorze wspomnień, by podsumować 
miniony rok. Było wspólne oglądanie 
filmów oraz zdjęć z koncertów zespołu, 
między innymi z wyjazdów na Węgry 
i Słowację, z udziału w konkursach 
i prezentacjach, z imprez współorgani-
zowanych przez młodzież w Zagórzu. 
Wspominano najciekawsze występy, 
najzabawniejsze sytuacje oraz trudne 
momenty. 
Do późnych godzin trwała niekończą-
ca się rozmowa na tematy ,,zespołowe’’. 
Nie obeszło się bez marzeń i planów na 
przyszłość. Sobota też przebiegła w at-

Czuję się wygodnie sama ze sobą
Z Barbarą Meder rozmawia Joanna Kocot
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ciolatka miałam swój pierwszy 
aparat. Te dwie pasje: podróżowa-
nie i fotografia rozwijały się razem 
i tak zostało już na całe życie.

Podróżowała Pani z aparatem, or- 
ganizując później wystawy. Foto-
grafie zdobywały nagrody w kon- 
kursach, a skąd pomysł na pisanie?
Pierwsze pisanie podróżnicze „po-
pełniłam” jeszcze w Polsce. Wyni-
kało ono z myślenia: „jak podró-
żować więcej, jak zarabiać więcej, 
a jednocześnie pracować tyle samo 
i na tym samym stanowisku”. 
Na początku więc pisałam arty-
kuły, które miały mi pomóc fi-
nansowo przed kolejną wyprawą. 
W pewnym momencie zaczęłam 
pisać również po angielsku – to 
dopiero było wyzwanie! 
Z każdej wędrówki, od Afganista-
nu, stale robię notatki. Jest to doku-
mentacja przeznaczona do opisu 
fotografii, zapisuję w nich miejsca, 
imiona, daty. Bardzo rzadko zda-
rzało mi się prowadzić je w formie 
pamiętnika, najczęściej są to suche 
fakty. Wszystkie notatki ze swoich 
podróży mam do dzisiaj. 

Po wyprawie do Afryki postano-
wiła pani przekształcić notatki 
w książkę. Dlaczego akurat tym 
razem?
Pod koniec podróży w Afryce, 
przeżyłam dramatyczne chwile – 
napad. Musiałam uciekać z Afry-
ki. Pisanie było sposobem na re-
habilitację, a jednocześnie pisząc 
zaczęłam przeżywać kolejny raz 
przygodę. 

Przed Afryką wynajęłam swój 
dom, zabrałam ze sobą tylko rze-
czy osobiste. Nie miałam możli-
wości powrotu do swojego miejsca. 
Kiedy więc wróciłam do Australii, 
osiadałam u przyjaciół, wożąc 
w samochodzie swoje notatki, 
bardzo dużo książek oraz kompu-
ter. Wtedy też zaczęłam opisywać  
swoje podróże. 
Nie miałam możliwości, żeby 
pisanie w jednym miejscu trwa-
ło długo. Najdłużej 5 miesięcy, 
mieszkałam w najwyżej położonej 
wiosce Australii, jadając śniada-
nia na górze Kościuszki. Cały czas 
byłam jednak na walizkach, koń-
cząc książkę, mieszkałam u przy-
jaciółki, która wyjechała. 
Opisując moją historię porwania, 
przeżyłam drugi dramat. Dowie-
działam się o śmierci Kingi Hoszcz, 
która zmarła na malarię. Dosko-
nale zdawałam sobie sprawę, gdzie 
mogła zachorować. Zmotywowało 
mnie to do napisania ostrzeżenia 
dla młodych ludzi, w jaki sposób 
chronić się przed takimi wypadka-
mi. To była niepotrzebna śmierć.

Dlaczego sama pojechała Pani 
Afryki? Czy to potrzeba samego 
podróżowania?
Afryka nie była pierwszą samot-
ną podróżą. Wcześniej odbyłam 
roczną podróż dookoła świata. 
I kiedy wszystkie inne kontynenty 
już znałam, wciąż bałam się Afry-
ki. Chciałam ją sobie zostawić na 
emeryturę. 
Wierzyłam sama w siebie, a poza 
tym nie było nikogo kogo zna-
łam, kto mógłby tam ze mną na 
tak długo pojechać. Czuję się wy-
godnie sama ze sobą, a poza tym 
znacznie łatwiej jest dotrzeć do 
ludzi jeśli jest się samemu. Dwie 
osoby wspólnie podróżujące – na-
wet nieświadomie – tworzą barie-
ry wokół siebie. 
Myślałam głównie o znacznie 
bogatszym i głębszym doświad-
czeniu Afryki, jakie przeżyć moż-

na tylko samemu. Jednocześnie 
byłam zabezpieczona na tyle, 
mimo niskiego budżetu, by w każ-
dej chwili, jeśli coś by mi się stało 
przerwać podróż. 
Zakładałam, że podróż potrwa rok 
i tutaj był mój jedyny błąd. Powin-
nam kupić bilet tylko w jedną stro-
nę i nie mieć w ogóle presji czasu. 
Bilet powrotny jednak również ku-
piłam, ale i tak straciłam. W trak-
cie podróży zdecydowałam się bo-
wiem poczekać, co przyniesie los. 

A jakimi środkami transportu 
Pani podróżuje? 
Wszystkimi rodzajami. Samocho- 
dem, autobusem – tak jak miej-
scowi ludzie. Środkiem jaki jest 

w danym miejscu najbardziej po- 
pularny. Terenowy samochód, łódź,  
rower, żaglówka, ciężarówka. Po-
dróżowałam absolutnie wszystkim.

Dla Pani podróże to miejsca czy 
ludzie? 
Nazywam to krajobrazem fizycz-
nym i ludzkim. Jedno bez drugiego 
nie istnieje. Bardzo istotne jest dla 
mnie mieć tło do życia. Odwie-
dzam miejsce, gdzie ludzie żyją, 
pracują. 

W jaki sposób porozumiewa 
się Pani z ludźmi, przecież nie 
można znać wszystkich języków 
Afryki?
Po angielsku, ale głównym języ-

kultura

Barbara Meder

Podróżniczka, dziennikarka, pisarka nagrodzona za najlepszą 
książkę podróżniczą 2010 roku – odwiedziła Niepołomice 3 li-
stopada. Dotarła do nas kilka godzin wcześniej, by móc pozwie-
dzać, bo nigdy wcześniej tu nie była. Odwiedziła Zamek i Puszczę 
Niepołomicką. Zwiedza tak, jak podróżuje, samodzielnie. O foto-
grafii, podróżowaniu, Afryce i gonieniu marzeń rozmawialiśmy 
z nią przed spotkaniem z czytelnikami w Bibliotece Publicznej 
w Niepołomicach.

Pod koniec podróży w Afryce, 
przeżyłam dramatyczne chwi-
le – napad. Musiałam uciekać 
z Afryki. Pisanie było sposo-
bem na rehabilitację, a jedno-
cześnie pisząc zaczęłam prze-
żywać kolejny raz przygodę.

Jest bardzo dużo osób wśród moich znajomych, którzy żyją ina-
czej. Nie chodzi koniecznie o wyjazdy zagraniczne, ale o realizo-
wanie marzeń, pojechanie wbrew temu, że tutaj czeka rodzina, 
garnki, sprzątanie, na przykład na kilka tygodni do Zakopanego, 
czy nad morze.
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kultura

Chcę wrócić do Azji, to jest 
moje marzenie, zobaczyć Kam-
bodżę, Wietnam i Laos, ale nie 
będzie to wyprawa bardzo 
długotrwała, choć na pewno 
nie wyjadę na krócej niż dwa 
miesiące.

kiem tak naprawdę był uśmiech. 
To jest to, co ludzie wszędzie rozu-
mieją i na co się otwierają.

Tytuły Pani książek „Babcia 
w Afryce”, „Babcia w pustyni  
i w puszczy” to jakby przełama-
nie stereotypu. Czy one mają być 
zachętą dla osób powyżej pewne-
go wieku, czy może dla młodzie-
ży, że każdy może podróżować?
To były tytuły robocze, nie by-
łam ich pewna. Ostateczną de-
cyzję podjął Wojciech Cejrowski, 
z którym wtedy wyjątkowo się 
zgodziłam. W Polsce – szczególnie 
w ostatnich 10 latach – następują 
duże zmiany, jednak nadal wystę-
puje stereotyp babci, która jak już 
jest na emeryturze to niewiele jej 
się należy. 
Jest bardzo dużo osób wśród moich 

znajomych, którzy żyją inaczej.  
Nie chodzi koniecznie o wyjazdy  
zagraniczne, ale o realizowanie ma- 
rzeń, pojechanie wbrew temu, że  
tutaj czeka rodzina, garnki, sprzą-
tanie, na przykład na kilka tygo-
dni do Zakopanego, czy nad morze. 

Teraz jeździ Pani z książką na 
spotkania autorskie, czy to też 
podróże?
Tak absolutnie. To też przygoda. 
Każde spotkanie jest inne, tak jak 
dzisiaj. Przyjechałam wcześniej, 
poszłam na zamek, krążyłam po 
Niepołomicach. Co więcej, dziś 
pierwszy raz, a to moje 49 spotka-
nie, wzięłam aparat, bo nigdy nie 
mam na to czasu i byłam w Pusz-
czy. Poznałam przepiękne okolice. 
Potencjał Niepołomic jest niesamo-
wicie duży i rozwinie się na pewno.

Była Pani na każdym kontynencie, 
gdzie będzie kolejna wyprawa?
Chcę wrócić do Azji, to jest moje 
marzenie, zobaczyć Kambodżę, 
Wietnam i Laos, ale nie będzie 
to wyprawa bardzo długotrwała, 
choć na pewno nie wyjadę na kró-
cej niż dwa miesiące. 
Od trzech lat jestem szczęśliwa 
tam, gdzie mieszkam. W pobliżu 

jest ok. 30 parków narodowych, 
pływam na kajaku, jeżdżę na wy-
cieczki rowerowe, jest po prostu 
przepięknie. Niemal codziennie 
spaceruję po plaży. 
Czytelnicy w zeszłym roku za-
skoczyli mnie pytaniem, nie jaka 
następna wyprawa, ale jaka książ-
ka. To będzie „Babcia w Austra-
lii”. Zjechałam Australię wszerz 
i wzdłuż, dokumentację mam na 
negatywach. 
Nie chcę pisać dlatego, że muszę 
mieć jakiś termin. To będzie po 
prostu moja kolejna przygoda. 
Nietypowy opis Australii, mo-
jej Australii od tej strony bardzo 
mało znanej, od kajaków i tego 
co jest dostępne dla przyjezdnych, 
a o czym nie wiedzą. Nie zapomnę 
oczywiście o tym, z czego jest naj-
bardziej znana  

Marcin Daniec przy Czakramie

Joanna Musiał

Marcin Daniec, znany kaba-
reciarz i satyryk, był gościem 
Spotkania przy Czakramie 
13 stycznia. Pełna sala, wy-
buchy śmiechu i owacje na 
stojąco – tak krótko można 
podsumować wieczór. 

Pół godziny przed wystę-
pem wszystkie miejsca 
siedzące były już zajęte. 

Gdy Marcin Daniec wchodził na 
scenę, w Piwnicy Gotyckiej było 
ponad 250 osób. Ci, którzy nie 
zdołali wejść do środka, słuchali 
dowcipów z korytarza. Gość od 
samego początku nawiązał świet-
ny kontakt z publicznością. Przez 
blisko półtorej godziny bawił 
swoim ciętym humorem, a jego 
żarty raz po raz wywoływały sal-
wy śmiechu. 

Satyryk upatrzył sobie kilka 
osób na widowni i mimowolnie 

wciągnął je do swojego skeczu, 
prowadząc z nimi humorystycz-
ne dialogi. Marcin Daniec znany 
jest z tego, że potrafi błyskawicz-
nie wprowadzić na scenie luz 
i swobodę, co buduje atmosferę 
spotkania.

W swoim wystąpieniu poru-
szał szeroki krąg zagadnień. Wie-

lokrotnie nawiązywał do Niepo-
łomic i okolicznych miejscowości, 
a także, bardziej ogólnie – do sytu-
acji w Polsce i na świecie. Oprócz 
bieżącej polityki, tematem były 
m.in. kryzys, akcje charytatywne, 
programy rozrywkowe. Jako, że 
wśród publiczności była również 
młodzież, satyryk często odnosił 

się do systemu edukacji.   
O tym, czy występ spodo-

bał się widzom, mogą świadczyć 
owacje na stojąco. Na scenie nie 
mogło też zabraknąć Agnieszki 
Rösner-Zawilińskiej i Edwarda 
Zawilińskiego – gospodarzy Spo-
tkania przy Czakramie  

Fot: Joanna Musiał
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kultura

mosferze pracy. 
Wymiernym efektem warsztatów jest 
przygotowana przez zespół duża część 
kolejnego tańca w repertuarze zespołu, 
jakim w 2012 roku będzie suita lachów 
sądeckich. 

III miejsce dla Casady
Wioleta Nowak 
instruktor DK w Zakrzowcu

13 grudnia 2011 roku zespół muzycz-
ny Casada wziął udział w eliminacjach 
Ogólnopolskiego Przeglądu Kolęd 
i Pastorałek w Krakowie. Jury konkur-
sowe wyróżniło zespół z Zakrzowca III 
miejscem za interpretację kolęd „Ma-
leńki Jezu” oraz „Pójdźmy wszyscy do 
stajenki’”. 
Zespół działa przy Domu Kultury 
w Zakrzowcu od marca 2011 roku. 
W skład grupy muzycznej wchodzą: 
Paulina Żak, Karolina Nowak, Michał 
Kleszczyński. 

Przedstawienie jasełkowe
Renata Siwek 
kierownik DK w Woli Batorskiej

8 stycznia, jak każe tradycja, po zmro-
ku, w Domu Kultury w Woli Batorskiej 
można było obejrzeć przedstawienie 
jasełkowe przygotowane przez dzieci 
i młodzież z miejscowych grup para-
fialnych. Widowisko jasełkowe wpisu-
je się w kalendarz imprez cyklicznych 
w Woli Batorskiej, gdzie corocznie jest 
wystawiane w Domu Kultury. 
Widowisko przedstawiające narodze-
nie Jezusa przygotowane i zaprezen-
towane przez  młodzież oazową, lek-
torów, ministrantów i dzieci ze scholi 
wyreżyserowała Maria Dąbroś. 
Młodzi aktorzy doskonale czuli się 
w swoich rolach. Bardzo dobra gra ak-
torska, pełna ekspresji i zaangażowania 
była podziwiana i oklaskiwana przez 
licznie zgromadzoną publiczność, któ-
ra szczelnie wypełniła salę. 
Dopełnieniem wieczoru stało się 
wspólne kolędowanie mieszkańców, 
zarówno tych starszych jak i dzieci 
w różnym wieku.

Z Bonowiczem  
o Tischnerze

Ewa Korabik 
Biblioteka Publiczna w Niepołomicach

W Bibliotece Publicznej w Niepołomicach 
odbyło się spotkanie autorskie poświęcone 
postaci księdza Józefa Tischnera. Naszym 
gościem był krakowianin Wojciech  
Bonowicz – poeta, publicysta, dzienni-
karz. Spotkanie połączone było z pro-
mocją książki pt. „Kapelusz na wodzie. 
Gawędy o księdzu Tischnerze”. 

Powszechnie mówi się, że nie ma ludzi 
niezastąpionych, a jednak po odejściu 
księdza Tischnera pozostała pustka, któ-

rej nie da się zapełnić. We wspomnieniach auto-
ra, jawi się jako człowiek wszechstronny, dzia-
łający na wielu płaszczyznach życia. Zarówno 
religijnej (wspaniały kaznodzieja), filozoficznej, 
kulturalnej a także literackiej. Przede wszystkim 
jednak był wspaniałym człowiekiem, z ogromną 
charyzmą oraz jak to określił autor „aurą”.  

Był niekwestionowanym autorytetem za-
równo za życia jak i obecnie. Twierdził, że nasze 
życie ma cel, że nie jest pozbawione sensu. „Ti-
schner zaistniał jako autentyk”. Posiadał ogrom-
ną wiedzę, dar słowa – to wpływało na jego 
pozytywność. „Kiedy Tischner wchodził do po-
koju, to jakby się drzwi otwierały w człowieku” 
– autor cytuje to zdanie, według niego bardzo 
ważne, które najpełniej określa osobę księdza.

Tischner jest znakiem nadziei, twierdzi au-
tor, a nadzieję można pokazać jako otwarcie 
w człowieku – siłę życiową, przekonanie, że nie 
żyje się na darmo, ze wszystko ma jakiś sens, że 
„życie jest po coś”. 

Pisarz podkreślił też, że autentyczność po-
staci ks. Tischnera brała się w jego pojęciu z sil-
nego związku z górami i góralami. Pochodził 
z Łopusznej i jako, że całe dzieciństwo spędził 
właśnie w górach, ludzie ci i miejsca były mu 
szczególnie bliskie. Doskonale znał ich kulturę 
i język, którym często się posługiwał. 

Uważał, że człowiek powinien mieć poczu-
cie własnej wartości, godność osobistą wynika-

jące z tego, że „jest się kimś”. W opowieści Woj-
ciecha Bonowicza ksiądz Józef Tischner jawi się 
jako bardzo ciepły, otwarty na innych człowiek, 
który nigdy o nikim nie powiedział nic złego, 
a wręcz przeciwnie w każdym szukał dobra. 

Jego siłą była ogromna wiara w człowieka. 
W najgorszych nawet doświadczeniach zacho-
wywał pozytywny stosunek do świata. Nawet 
gdy był już ciężko chory to w chwilach cierpie-
nia mówił, że „świat nie jest stworzony dla spra-
wiedliwości tylko dla miłości”. 

Duchowa wolność Tischnera brała się, jak 
sam mówił, z myślenia. Uważał, że każdy po-
winien znaleźć czas aby usiąść i pomyśleć, aby 
„oswajać świat myśleniem”. 

Autor w czasie spotkania podkreślił również 
swój emocjonalny związek z księdzem Tischne-
rem. Mówił o fascynacji jego osobą. W przyta-
czanych fragmentach książki ukazywał postać 
kapłana w różnych sytuacjach, często humory-
stycznych. Autor zdradził również, że ma jesz-
cze wiele pomysłów na publikacje poświęcone 
osobie księdza Tischnera. Planuje niebawem 
wydać „Alfabet Tischnera” oraz nową wersję 
biografii księdza. 

Spotkanie przebiegło w bardzo miłej atmos-
ferze. Osoba samego autora, a także jego gawę-
dziarski styl, przeplatany cytowanymi fragmen-
tami książki, a także skrzące humorem anegdoty 
sprawiły, że uczestnicy z wielkim zainteresowa-
niem słuchali opowieści o „Józku z Łopusznej”. 
Na zakończenie, każdy mógł podejść do autora, 
porozmawiać oraz uzyskać jego autograf z indy-
widualną dedykacją  

 „Tischner zaistniał jako autentyk”. Posiadał 
ogromną wiedzę, dar słowa – to wpływało 
na jego pozytywność. „Kiedy Tischner wcho-
dził do pokoju, to jakby się drzwi otwierały 
w człowieku” – Bonowicz cytuje to zdanie, 
według niego bardzo ważne, które najpeł-
niej określa osobę księdza.

Duchowa wolność Tischnera brała się, jak 
sam mówił, z myślenia. Uważał, że każdy 
powinien znaleźć czas aby usiąść i pomyśleć, 
aby „oswajać świat myśleniem”.
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Profesor Ciekawski 

Barbara Wyczesana
Biblioteka Publiczna w Niepołomicach

Dzieci z Samorządowego Przedszkola 
w Niepołomicach, uczniowie kl. 1-2 
Szkoły Podstawowej w Podłężu oraz 
uczniowie kl. 1-3 Szkoły Podstawowej 
w  Zabierzowie Bocheńskim wzięły  
udział w spotkaniu z Andrzejem 
Markiem Grabowskim – autorem kilku 
książek dla dzieci oraz kilkudziesięciu 
scenariuszy filmów animowanych  
i kilkuset piosenek. 

Dla Telewizji Polskiej gość stworzył ponad 
tysiąc programów dla najmłodszych, wśród 
nich: Tik-tak, Ciuchcia i Budzik. Słynny Pan 
Tik Tak oraz profesor Ciekawski przywiózł ze 

sobą w czarnej, zaczarowanej walizce, „ubra-
nej później w kolorową sukienkę” m.in. Kul-
fona i kota Budzika – lalki z dobrze znanych 
dzieciom programów telewizyjnych. 

Lalki te od razu wzbudziły ogromny en-
tuzjazm i zainteresowanie u dzieci. Każde 
z nich chciało osobiście uściskać „łapki” swo-
ich ulubieńców. Kot Budzik przywitał dzieci 
ulubionym powiedzonkiem „Myszki kiszki, 
cześć dzieciaki”. Kulfon zaś przesłał dzieciom 
całuska, a na powitanie zawołał „cześć czołem 
kluski z rosołem”.

Dzieci sprawdziły się jako aktorzy użycza-
jąc głosu Potworowi Bezkajku i Szefuńciowi 
w wymyślonym przez siebie dialogu. Poza 
tym były zagadki, które dzieci bezbłędnie  
odgadywały, bo któż by nie wiedział, że 

„wśród ptaków największa dziwaczka to 
jest… kaczka”. 

Było też śpiewająco, bo autor napisał po-
nad 400 piosenek. Maluchy miały zatem oka-
zję posłuchać jednej z nich pt.” Wujcio waria-
tuńcio” i poznać okoliczności jej powstania. 
Natomiast hitem zaśpiewanym gromkim gło-
sem przez wszystkie dzieciaki, czym sprawiły 
gościowi miłą niespodziankę była piosenka 
pt. „Kulfon, co z ciebie wyrośnie?!” 

Autor przeczytał również opowiadanie 
z programu „Budzik” o jeżu detektywie, do 
którego potem dzieci szukały innego pozy-
tywnego, radosnego zakończenia. W fina-
le spotkania jeszcze tylko moc autografów 
z „uśmiechami” Kulfona i Moniki, wpisywa-
nych do książek zakupionych przez dzieci  

Każde z nich chciało osobiście uściskać 
„łapki” swoich ulubieńców. Kot Budzik 
przywitał dzieci ulubionym powiedzon-
kiem „Myszki kiszki, cześć dzieciaki”. Kul-
fon zaś przesłał dzieciom całuska, a na 
powitanie zawołał „cześć czołem kluski  
z rosołem”.

Fascynacje Bogusława Kaczyńskiego
Joanna Kocot

17 listopada Niepołomice 
odwiedził dziennikarz tele-
wizyjny, krytyk muzyczny, 
popularyzator muzyki opero-
wej, operetkowej i klasycznej 
– Bogusław Kaczyński. Przy-
jechał by wygłosić wykład pt. 
„Moje fascynacje muzyczne” 

w ramach Herbaciarni Na-
ukowej – Aromaty Wiedzy. 

Spotkanie zostało zorgani-
zowane w największej sali 
Zamku Królewskiego, a i tak  

o miejsce było trudno. Na zapro-
szenie Fundacji Panteon Narodo-
wy i Urzędu Miasta i Gminy Nie-
połomice odpowiedziało bardzo 
wielu mieszkańców gminy i to   Organizatorzy musieli dostawiać krzeseł, aż sala wypełniła się po brzegi
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zarówno dzieci, młodzieży, jak 
i dorosłych. Organizatorzy mu-
sieli więc dostawiać krzeseł, aż 
sala wypełniła się po brzegi.

Bogusław Kaczyński otrzy-
mał gromkie brawa od razu na 
wejściu. Potem sala zamilkła, 
by wsłuchać się w jego słowa. 
A opowiadał jak zwykle nie-
zwykle ciekawie. Mówił o swojej 
przygodzie z muzyką, która za-
częła się gdy miał 2,5 roku pierw-
szą lekcją gry na fortepianie. Póź-
niej o pierwszym koncercie (miał 
wtedy 3,5 roku), o konserwato-
rium i o przygodzie z telewizją, 
która później również przerodzi-
ła się w wielką pasję. 

Mówił o ludziach, których 
spotkał, o wielkich artystach sce-

ny muzycznej m.in.: Marii Callas, 
Luciano Pavarottim, Michaile 
Barysznikowie, Krzysztofie Pen-
dereckim. Ale także o wielkich 
artystach tego świata, których 
dane było mu poznać (np. Ary-
stoteles Onassis, Jacqueline Ken-
nedy, Elizabeth Taylor). Opowia-
dał o festiwalach muzycznych, 
wielkich spektaklach operowych 
na największych i najlepszych 
scenach świata.

Mówił jak zawsze, ze swadą 
i humorem, a zahipnotyzowana 
publiczność słuchała. Dwie go-
dziny minęły nie wiadomo kiedy. 
Po nich zakończyła się główna 
część wykładu i rozpoczął się 
koncert chóru Cantata  

kultura

  Bogusław Kaczyński w otoczeniu chóru Cantata

Noworoczny Koncert 
kolęd i pastorałek

Aleksander Ostrowski
kierownik DK w Woli Zabie- 
rzowskiej

Zgodnie z tradycją, w pierw-
szych  tygodniach Nowego 
Roku w Domu Kultury 
w Woli Zabierzowskiej odbył 
się Koncert Kolęd połączony 
z prezentacją dorobku arty-
stycznego Domu Kultury.

Ze względy na czas przed-
stawienia, pokaz teatralny 
odbył sie w ostatnią nie-

dzielę adwentu, kiedy to młodzi 
aktorzy teatru „Stańczyk” wyko-
nali „Misterium Bożonarodze-
niowe”. Zgromadziło ono wielu 
mieszkańców wraz z ks. probosz-
czem Kazimierzem Włochem. 

8 stycznia odbył sie drugi 

etap prezentacji DK połączony ze 
śpiewem kolęd oraz wystawą prac 
szydełkowych wykonanych przez 
młodzież pod czujnym okiem 
Stanisławy Ćmak.  

Na scenie swój noworoczny 
koncert wykonała grupa śpiewa-
cza „Wolańska Muza” z akompa-
niamentem Kapeli Ludowej Wo-
lanie. Następnie odbył się występ  
wokalno-instrumentalny mło-
dzieży uczęszczającej na zajęcia 
muzyczne.

Kolejnym punktem progra-
mu był dziecięcy pokaz tanecz-
ny polskiego tańca narodowego 
– kujawiaka oraz krakowiaka. 
Po niekończących się brawach, 
po  tańcach na scenie wystąpiła 
zaproszona gościnie grupa śpie-
wacza „Wrzos” z Niepołomic, 
która zaśpiewała dawne kolędy 
i pastorałki rzadko słyszane 
w obrzędach liturgicznych. 

W ostatnim punkcie koncer-
tu wystąpiła Kapela „Wolanie” 
dając słuchaczom  moc niezapo-
mnianych wrażeń wizualnych, 
brzmieniowych i kulturalnych 

z wykonywanych kolęd i innych 
utworów. Na koniec wspólnie ze 

wszystkimi uczestnikami odśpie-
wano dwie tradycyjne kolędy  

Fot. Aleksander Ostrowski
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Muzyka i Literatura

Barbara Sołkowska
nauczycielka języka polskiego, Zespół Szkół 
im. Ojca Św. Jana Pawła II

2 grudnia 2011 na zamku odbył się 
koncert pt. „Literatura w muzyce – 
muzyka w literaturze”, przygotowany 
przez nauczycieli i uczniów Zespołu 
Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II, i pod 
honorowym patronatem burmistrza 
Niepołomic. 

Gościem specjalnym oraz wykonawcą 
muzyki był Eligiusz Skoczylas, mło-
dy pianista, przyszłoroczny matu-

rzysta, uczeń Państwowej Szkoły Muzycznej 
w Krakowie, artysta koncertujący w wielu 
krajach.  Rok temu prezentował utwory Cho-
pina. W tym roku, także w Sali Akustycznej, 
zabrzmiały utwory wielu kompozytorów: 
Mozarta, Chopina, Debussy’ ego, Szymanow-
skiego i Liszta. 

Koncert był wspólnym występem mło-
dzieży. To właśnie licealiści wprowadzili wi-
dzów w krainę literatury i muzyki poprzez 
prezentacje wierszy przed każdym utworem 
muzycznym, które tematycznie się z nim 
wiązały. Były to przede wszystkim utwory 
polskich poetów: Herberta, Przerwy-Tetma-
jera, Tuwima, Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, 
Lewina.

Najciekawszym utworem był „Sonet 104” 
Franceska Petrarki, który zainspirował Lisz-
ta do skomponowania dzieła muzycznego. 
Podczas koncertu został on zaprezentowany 
po polsku i w oryginale. Wiersz przetłuma-
czyła nauczycielka języka włoskiego w naszej 
szkole Marta Burghardt.

Szczególną uwagę zwróciła także re-
cytacja wiersza Herberta przez Weronikę 
Trzeplę, która jest absolwentką naszego lice- 
um, a obecnie studentką Uniwersytetu Ja-
giellońskiego.

Puentą koncertu były następujące słowa Wi-
tolda Hulewicza z wiersza „Cisza po muzyce”:

„Nikt nie mówi o tej ciszy, która nastaje 
Po ostatnim akordzie, gdy rozkołysane
Powietrze nasiąknęło wszystkim co słyszane,
A każdy jego atom jest jak wielkie kraje.”

Niepowtarzalne ozdoby świąteczne

Renata Siwek
kierownik Domu Kultury w Woli Batorskiej

Do najstarszych tradycji świątecznych 
należy własnoręczne wykonywanie 
ozdób świątecznych i choinkowych. 
Dawniej były to łańcuchy ze słomek 
oraz bibułkowych wachlarzyków, krepi-
nowe aniołki, mikołajki oraz cała gama 
rozmaitych figurek kojarzących się ze 
zbliżającymi świętami. 

Dziś, kiedy w sklepach aż kręci się 
w głowie od oferowanych nam ko-
lorowych ozdób, a producenci prze-

ścigają się w pomysłach i formach mieniących 
się choinkowych cacek, postanowiliśmy połą-
czyć tradycję z nowoczesnością.  

W cyklu warsztatów sztuki użytkowej 
prowadzonych w Domu Kultury w Woli Ba-
torskiej zaprosiliśmy do własnoręcznego zdo-
bienia bombek choinkowych metodą decu-

page. Do wyboru były większe bombki oraz 
mniejsze przeźroczyste składające się z dwóch 
przylegających do siebie części, co dawało 
dodatkowe możliwości wykonania zdobień 
w środku bombek. 

Po zapoznaniu się z ogólnymi zasadami 
zdobienia metodą decupage, w które wprowa-
dziła uczestniczki Natalia Nowacka, nastąpiła 

prawdziwa eksplozja pomysłów. Wśród bom-
bek znalazły się takie, które przypominają kwit-
nący letni ogród kwiatowy, są jednokolorowe 
z charakterystycznymi dla tej metody spękania-
mi, z jednym i wieloma motywami, zdobione od 
zewnątrz oraz od środka, cekinowe i brokatowe. 
Po prostu cała gama pomysłów. Metoda decu-
page zdobyła kolejne zwolenniczki  

Foto: Renata Siwek
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Do ludzi dobrej woli

Stefania Polkowska OSB
Matka Ksieni

W imieniu wspólnoty Opac-
twa Mniszek Benedyktynek 
w Staniątkach k. Niepołomic  
(powiat Wieliczka) zwracam  
się do ludzi dobrej woli 
z uprzejmą prośbą o wspar-
cie finansowe na rzecz urato-
wania najstarszego klasztoru 
benedyktynek w Polsce, 
będącego jednym z najcen-
niejszych zabytków polskiej 
kultury, sanktuarium ma-
ryjnym i ważnym ośrodkiem 
duchowości benedyktyńskiej 
– tak bardzo potrzebnej 
współczesnemu człowiekowi.      

Na terenie Małopolski, 
w miejscowości Staniątki 
w pobliżu Niepołomic, 

znajduje się najstarsze Opactwo 
Benedyktynek w Polsce, którego 
historia trwa nieprzerwanie od 
800 lat, od momentu fundacji na 
początku XIII w.

W okresie komunistycznym 
odebrano jednak klasztorowi 
ziemię, zlikwidowano piekarnię, 
zamknięto dobrze funkcjonującą 
szkołę i uniemożliwiono dokoń-

czenie rozpoczętej przed wojną 
jej rozbudowy (niedokończo-
ny gmach do dziś szpeci teren). 
Opactwo straciło w ten sposób 
wszelką własną podstawę utrzy-
mania. Bazą materialną dla klasz-
toru stały się wyłącznie drobne 
ofiary od ludzi, taca kościelna  
oraz kilka najniższych emerytur. 

Wobec faktu, że wydatki na 
samą energię elektryczną przekra-
czają 70 tys. zł. rocznie (pochłania 
ją głównie przestarzały i częścio-
wo wadliwy system ogrzewania), 
pozwala to co najwyżej na prze-
trwanie, ale uniemożliwia rozwój 
opactwa, które od kilkudziesięciu 
lat systematycznie niszczeje. 

Z powojennego konwentu 
niemal pięćdziesięciu mniszek 
zostało też z czasem zaledwie kil-
kanaście, będących obecnie już 
przeważnie w podeszłych  latach. 
Gdy po upadku komunizmu 
klasztor odzyskał niewielką część 
(50 ha) z dawnego majątku ziem-
skiego, sytuacja zmusiła siostry 
do jego stopniowej wyprzedaży 
za niewielką cenę.

Celem ratowania opactwa 
w 2009 r. przybyło do Staniątek 
z innych klasztorów benedyk-
tyńskich pięć młodszych sióstr, 
w tym roku doszły jeszcze dwie 
w średnim wieku. Wspólnymi 
siłami podjęłyśmy już szereg ini-

cjatyw zmierzających do odnowy 
klasztoru. Cieszymy się ogromną 
życzliwością ludności, poparciem 
władz regionalnych i kościelnych.

W ciągu ubiegłego roku uda-
ło nam się wyremontować i uru-

chomić szklarnię, przeprowadzić 
częściowy remont domu gości – 
podział dawnych klas szkolnych 
na mniejsze pomieszczenia (cisza, 
możliwość skupienia i odpoczyn-
ku w klasztornym ogrodzie, jak 
również możliwość uczestnictwa 
wraz z mniszkami w życiu opar-
tym na regule benedyktyńskiej 
zaczynają przyciągać tu gości), 
wykonać inwentaryzację budow-
laną obiektów przeznaczonych do 
rewitalizacji oraz inwentaryzację 
przedmiotów zabytkowych.

W bieżącym roku częściowo 
odnowiłyśmy stawy hodowlane 
oraz w ostatnim miesiącu podję-
łyśmy próbę „ucieczki” z ogrze-
wania klasztoru pompą ciepła 

o mocy 60 kW na cały obiekt, za-
stępując ją zwykłym piecem 200 
kW  spalającym węgiel i drewno, 
połączonym ze starym trocinia-
kiem. W związku z zagrożeniem 
katastrofą budowlaną w ostatnich 

miesiącach zostały też w wielu 
miejscach strychu przeprowa-
dzone prace tymczasowo zabez-
pieczające więźbę dachową przed 
zawaleniem.

Podjęłyśmy również szereg 
inicjatyw kulturalnych: koncerty 
w kościele klasztornym, udział 

Opactwo Św. wojciecha  
ss. Benedyktynek

Staniątki 299
32-005 Niepołomice
tel. 12 281 80 58
kom. 507 677 825
PKO BP SA O/ 1 Kraków   
94 1020 2892 0000 5502 0381 
6147

Potrzebny jest całkowity remont dachu, wymiana stolarki okien-
nej, modernizacja centralnego ogrzewania, wymiana instalacji 
elektrycznej, odgrzybienie i osuszenie parteru, dalsza odnowa 
funkcjonującego domu gości, dokończenie rozpoczętej przed 
wojną budowy szkoły z przeznaczeniem na muzeum i dom pracy 
twórczej, a także remont budynków gospodarczych.
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w programie „Cracovia Sacra”, itp. 
Opactwo stanowi dość duży 

obiekt, którego renowacja prze-
kracza nasze możliwości finan-
sowe. Potrzebny jest całkowity 
remont dachu, wymiana stolarki 
okiennej, modernizacja cen-
tralnego ogrzewania, wymiana 

instalacji elektrycznej, odgrzy-
bienie i osuszenie parteru, dalsza 
odnowa funkcjonującego domu 
gości, dokończenie rozpoczę-
tej przed wojną budowy szkoły 
z przeznaczeniem na muzeum 
i dom pracy twórczej, a także re-
mont budynków gospodarczych.  
Ale też przydałyby się najróżniej-
sze sprzęty gospodarstwa domo-
wego, jak garnki, mikrofalówka, 
pościel, koce, itp. oraz sprzęt 
rolny, w tym ciągnik ogrodowy 
i szklarniany, piła do drewna, 
dojarka i narzędzia ręczne. Po-
trzebny jest również opał: węgiel, 
drewno, trociny.

Staramy się cały czas o dotacje 
z różnych źródeł, w tym również 
z funduszy unijnych za pośrednic-
twem Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Małopolskiego.

Uzyskałyśmy do tej pory 
następującą pomoc: 1. Z Mini-
sterstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego – dotacja w wys. 70 
tys. zł., w ramach projetu „Digi-
talizacji i inwentaryzacji kościo-
łów w dekanatach Archidiecezji 
Krakowskiej”. 2. Na przestrzeni 
ostatnich 20 lat przeprowadzo-
na została konserwacja wnę-
trza kościoła dzięki środkom 
finansowym przekazanym przez 
Ministerstwo Kultury oraz Wo-
jewódzkiego Konserwatora Za-
bytków. 3. Gmina Niepołomice 
sfinansowała inwentaryzację bu- 
dowlaną obiektów przeznaczo-
nych do rewitalizacji (ok. 47 
tys. zł.). 4. W bieżącym roku ze 

środków WKZ odgrzybiona i od-
nowiona została XVII – wieczna 
celka apteczna.

W ubiegłym roku złożyłyśmy 
wniosek do Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego o do-
tację na wykonanie dokumenta-
cji projektowej. Niestety, został 
on odrzucony. 

Zdajemy sobie jednak spra-
wę, że fundusze możliwe do 
uzyskania dziś z wszelkich moż-

liwych dotacji nie będą w stanie 
pokryć globalnych kosztów rewi-
talizacji obiektu, w tym wkładów 

własnych koniecznych do otrzy-
mania pomocy finansowych.

Oprócz większych remon-
tów  nie jest też łatwe codzienne 
utrzymywanie tego pięknego, 
wszakże dużego, obiektu. My ze 
swej strony przez osiem wieków 
staramy się w modlitwie i pracy 

Przydałyby się najróżniejsze 
sprzęty gospodarstwa domo-
wego, jak garnki, mikrofa-
lówka, pościel, koce, itp. oraz 
sprzęt rolny, w tym ciągnik 
ogrodowy i szklarniany, piła 
do drewna, dojarka i narzędzia 
ręczne. Potrzebny jest również 
opał: węgiel, drewno, trociny.

Zaraz po wojnie, gdy konwent był mocniejszy, pomagałyśmy 
ludności cywilnej i innym klasztorom. W Staniątkach m.in. zna-
lazły schronienie warszawskie Sakramentki po zniszczeniu ich 
klasztoru w czasie powstania warszawskiego. Mamy nadzieję, 
że w obecnej dobie, w przededniu zbliżającego się jubileuszu 
800-lecia Opactwa, możemy liczyć na życzliwą pomoc.

Podziękowanie

Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice
składa podziękowania wszystkim,

którzy od 3 do 20 grudnia 2011 r. wzięli udział w gminnej
Świątecznej Akcji Zbierania Żywności.

Podarowane produkty przekazane zostały
Siostrom Benedyktynkom z Opactwa Staniąteckiego.

Szczególnie serdecznie dziękujemy firmom:
Lewiatan FH „Wnęk” sp. j.

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”
 „Mars” sp. j. Zbigniew Mazur

Dzięki Państwa przychylności udało się zebrać artykuły spożyw-
cze oraz chemiczne najbardziej potrzebne Siostrom w okresie 

zimowym. Dziękujemy.

- burmistrz Roman Ptak

Podziękowanie

Siostry Benedyktynki ze Staniątek 
składają serdeczne podziękowanie tym,

którzy w jakiejkolwiek formie spieszą z pomocą Opactwu.

Dziękujemy Władzom Miasta i Gminy Niepołomice,
Redaktorom najrozmaitszych czasopism i programów TV, 

ich Współpracownikom oraz wszystkim Mieszkańcom 
za otwartość serca i życzliwe gesty wspierania klasztoru.

Swoją wdzięczność wyrażamy staropolskim „Bóg zapłać!”.
Przyjaciół, Dobroczyńców i Ofiarodawców Opactwa

każdego dnia polecamy w modlitwie Bogu.

Wdzięczne za każde dobro, za każdą złożoną ofiarę, 
za każdy gest życzliwości oraz wsparcie duchowe i materialne  

niesiemy dar  modlitwy i świąteczno-noworoczne pozdrowienie, 
łamiąc się opłatkiem.

- s. Stefania OSB z Siostrami

dokończenie na str 46
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Czasami książka jest bile-
tem podróży. Autor, któ-
ry prowadzi w nieznane, 

lokuje nas wygodnie w przedzia-
le, rozsiada się naprzeciw i opo-
wiada – o miejscach i chwilach, 
myślach i uczynkach, które prze-
mykają za oknem. Strona za stro-
ną, zdanie po zdaniu... a my nie 
jesteśmy w stanie oderwać od 
nich wzroku.

Zdarzają się takie książki. 
Zdarzają się też podróże przez 
dzikie, zapuszczone krajobrazy, 
dotąd nietknięte bądź niedo-
statecznie opisane piórem ludzi 
słowa. Takie podróże lubimy naj-
bardziej.

Co jednak, gdy okaże się, że 
człowiek, z którym dzielimy prze-
dział – nasz przewodnik, opisują-
cy przestrzenie za szybą, kreślący 
przejmujące obrazy pełne wraż-
liwości, wartościowania i współ-
czucia – okaże się być... krymi-
nalistą? Co, gdy ten kryminalista 
– bez cienia zażenowania i roz-
marzonym głosem – opowie nam 
o swojej złodziejskiej przeszłości, 
zawadiackich epizodach, co, gdy 
dowiemy się, że jego życie nazna-
czone było masą przywar i ciem-
nych ról, w które się wcielał (jak 
alkoholizm, narkomania, prze-
mytnictwo czy szpiegostwo)...?

Opcje są dwie: dla części z nas 
bilet podróży straci swoją waż-
ność dokładnie w tym momen-
cie. Inni, przyklejeni do szyby 
i wsłuchani w dziwną opowieść 
dziwnego człowieka, pozostaną 
na swoich miejscach. Ja zostałem.

Sergiusz Piasecki i jego „Try-
logia złodziejska”. Niezwykła 
postać i trzy niezwykłe książki, 
stanowiące całość – „Jabłuszko”, 
„Spojrzę ja w okno” i „Nikt nie 
da nam zbawienia”. Unikat, dzie-
ło wyjątkowe. Jest przynajmniej 
kilka powodów, dla których tak 
wysoko oceniam tę trylogię.

O autorze, postaci barwnej 
i intrygującej, już napisałem. Jego 
życiorys sam w sobie jest magne-
sem, przykuwającym uwagę czy-
telnika – obfituje w wiele kontra-
stów, z których przytoczę jeszcze 
kilka dla pełniejszego obrazu (ich 
znajomość pomaga lepiej zro-
zumieć twórczość Piaseckiego, 

w dużej mierze opartą na wąt-
kach autobiograficznych). 

Autor to samouk, świet-
nie operujący piórem, socjalista 
z przekonań, nienawidzący bol-
szewizmu i Polak z wyboru, wy-
chowany na Kresach. Nieślubne 
dziecko zrusyfikowanego polskie-
go szlachcica i białoruskiej wie-
śniaczki. Skazaniec, który języka 
polskiego (w którym to języku 
przyjdzie mu tworzyć), uczy się 
z kart... Biblii podczas odsiadki 
w najsroższym ówczesnym wię-
zieniu II Rzeczypospolitej – za-
kładzie karnym na Łysej Górze... 
wreszcie – człowiek czynu, pa-
triota, współpracownik polskiego 
wywiadu i żołnierz Armii Krajo-
wej, powojenny emigrant, bez-
kompromisowo rozprawiający się 
z postawami choćby najbardziej 
znanych twórców, ulegających 
urokowi sowieckiego reżimu.

Wydaje się, że – posiadając 
taki życiorys – najrozsądniejszą 
strategią, zapewniającą autorowi 
sławę i poczytność, byłoby przy-
jąć postawę demaskatora – zreso-
cjalizowanego, doświadczonego 
losem i zaprawionego w bojach 
bohatera, który wie dużo i dużo 
opisuje, posypuje głowę popio-
łem i moralizuje z pozycji czło-
wieka, któremu nielekkie życie 
podsunęło puentę. Taki pisarski 
świadek koronny, spokorniały 
autorytet, wygodny dla wydaw-
nictw i masowego odbiorcy. Wy-
starczy tylko wejść w te buty, po-
dążyć wytyczonym szlakiem.

Nic bardziej mylnego.
Piasecki wcale nie odcina się 

od swojej przeszłości – angażuje 
się emocjonalnie w każdy z wy-
borów swoich bohaterów (moc-
no nacechowane motywami au-
tobiograficznymi postaci Jasia 
i Aleksandra Barana), staje po 
ich stronie, obnaża dwulicowość, 
dzięki której funkcjonuje świat 
elit, oficjeli, polityków i strzegą-
cych ich mundurowych. 

Pozostaje sobą do końca – 
pisze szczerze, odważnie, lekkim 
piórem. Prostym, precyzyjnym, 
momentami oschłym językiem 
prowadzi nas przez hermetyczny 
półświatek „Bratnych” – złodziei, 
oszustów, przemytników. Ludzi 
spoza głównego obiegu, często  
analfabetów, dla których zasa-
dy – niezrozumiałe z zewnątrz 
i nieakceptowane przez ogół spo-
łeczeństwa – stanowią nie tram-
polinę, odskocznię do lepszego 
życia ale wyznanie wiary. Ludzi, 
dla których zasady są istotą toż-
samości.

Nie brakuje tu gwary, nie bra-
kuje slangu i werystycznych opi-
sów. Powieść od samego początku 
przypomina rodzaj pamiętnika, 
gdzie luźne wspomnienia prze-

platają się z konkretnymi wyda-
rzeniami historycznymi, by osta-
tecznie nakreślić bardzo spójną 
i trzymającą w napięciu całość. 
Fabuła przyciąga realizmem i wie-
lowątkowością, która jednak nie 
gmatwa, nie zaciemnia obrazu 
– i mimo której (a może – dzięki 
której?) powieść czyta się świetnie.

Mamy więc miłość i naiwność, 
zdrady i wierność, przestępstwa 
i poświęcenie, ofiary i katów – ale 
bez różowych okularów telenowel, 
bez spłaszczenia i jednowymiaro-

Recenzja grudnia:  
Piotr Protasiewicz
 Trylogia złodziejska – Sergiusz Piasecki

Mamy miłość i naiwność, zdrady i wierność, przestępstwa i po-
święcenie, ofiary i katów – ale bez różowych okularów teleno-
wel, bez spłaszczenia i jednowymiarowości, do jakich przyzwy-
czaja nas codzienna perspektywa.
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wości, do jakich przyzwyczaja nas 
codzienna perspektywa.

Chyba największa zaletą 
„Trylogii złodziejskiej” jest spor-
tretowanie społeczeństwa przeło-
mu: bez upiększeń czy przeryso-
wań, w całej złożoności i z bardzo 
trafnym psychologizmem Piasec-
ki uchwytuje w kadr odradzającą 

się społeczność kresową (Polacy, 
Białorusini, Litwini, Żydzi i Ro-
sjanie), a punktami odniesienia 
stają wydarzenia dużego kalibru: 
rewolucja bolszewicka, wyzwo-
lenie Polski i wkroczenie Armii 
Czerwonej na tereny ówczesnej 
Wileńszczyzny. 

Wielka historia to przemy-

ka gdzieś w tle, to wychodzi na 
pierwszy plan utworu – ale Pia-
secki nigdy nie traci z pola wi-
dzenia detali, które składają się 
na całość: nie zapomina ani na 
chwilę o poziomie osoby, jej roz-
terkach, decyzjach i motywach, 
o ludzkim wymiarze. Jest zresztą 
autor świetnym i bezwzględnym 
obserwatorem. 

Ta umiejętność upodabnia go 
do innego wybitnego rejestrato-
ra Kresów – Józefa Mackiewicza. 
Przewrotny los chciał, że ich drogi 
splątały się w niezwykły sposób – 
Piasecki, służąc w AK, odmówił 
wykonania wyroku śmierci na 
(pochopnie oskarżonym, jak się 
później okazało) Mackiewiczu...

Udała się więc Piaseckiemu 
rzecz niemała: dopisać braku-
jący rozdział do historii budzą-
cej się do życia Rzeczpospolitej. 

Rzeczpospolitej granicznej, wie-
lokulturowej, ledwie wchodzącej 
w okres międzywojnia. 

W zbiorowej świadomości 
20-lecie ma niemal zawsze po-
smak bohaterstwa, jest czasem 
kształtowania się elit naszej mło-
dej państwowości i panteonem 
narodowych herosów, okresem 
niemal automatycznie kojarzo-
nym z Pokoleniem Kolumbów. 

Tym większa zasługa autora 
„Trylogii złodziejskiej”, że potrafił 
przełamać ten stereotyp, wypeł-
nić lukę w naszym postrzeganiu 
rzeczywistości, uzupełnić sche-
matyczny obraz o cienie, detale 
i kontrasty, dzięki którym nasza 
niezwykła podróż nabrała trze-
ciego wymiaru.

Oby więcej takich podróży, 
oby więcej takich książek. „Spoj-
rzę ja w okno”...  

W zbiorowej świadomości 20-lecie ma niemal zawsze posmak 
bohaterstwa, jest czasem kształtowania się elit naszej młodej 
państwowości i panteonem narodowych herosów, okresem 
niemal automatycznie kojarzonym z Pokoleniem Kolumbów. 
Tym większa zasługa autora „Trylogii złodziejskiej”, że potrafił 
przełamać ten stereotyp, wypełnić lukę w naszym postrzeganiu 
rzeczywistości, uzupełnić schematyczny obraz o cienie, detale  
i kontrasty, dzięki którym nasza niezwykła podróż nabrała  
trzeciego wymiaru.

Recenzja stycznia: 
Magdalena Lerka
 Niezłomny – Laura Hillenbrand

Tymi słowami rozpoczyna 
się prawdziwa historia 
człowieka, który przeżył 

piekło, przezwyciężył niewy-
obrażalne przeciwności losu i do-
wiódł, że każdy człowiek może 
być niezłomnym, jeśli tylko sam 
tego zapragnie.

Historia Louisa Zamperiniego 
jest tak niewyobrażalna, zaskaku-
jąca, szokująca, straszna, a przy 
tym fascynująca, że nadal nie mo- 
gę uwierzyć, że wydarzyła się na-
prawdę. 

Louis urodził się w rodzi-
nie włoskich imigrantów. Wraz 
z rodzicami, bratem i dwiema sio-
strami mieszkał w małym ame- 
rykańskim miasteczku, gdzie był 
prawdziwą czarną owcą. Złodziej- 
ski fach, który sobie umiłował do-
starczał mu wiele radości, a miesz-
kańcom miasteczka, a także ro-
dzinie Louisa wielu zmartwień. 

Kiedy już wydawało się, że 
nic i nikt nie jest w stanie wpły-
nąć na zbuntowanego chłopaka, 
wtedy do akcji wkroczył Pete – 
starszy brat Louisa, który widział 

w swoim bracie idealny materiał 
na sportowca. Ku usilnym namo-
wom Peta, Louis rozpoczął tre-
ningi w biegach lekkoatletycznych 
i zaczął odnosić pierwsze sukcesy. 

Pete nie pomylił się i wkrót-
ce, dzięki mozolnym treningom, 
Louis, jako najmłodszy zawod-
nik w historii, wybiegał sobie 
miejsce w drużynie olimpijskiej. 
Po zajęciu siódmego miejsca na 
olimpiadzie w Niemczech w 1936 
roku wróżono mu mistrzostwo 

za kolejne cztery lata. 
Plany Louisa pokrzyżowała 

jednak wojna, chłopak wstąpił do 
wojska i rozpoczął swoją służbę 
ku chwale ojczyzny. Zestrzelony 
nad Pacyfikem wraz z towarzysza-
mi ze swojej załogi, którym udało 
się przeżyć katastrofę bombow-
ca, przez ponad czterdzieści dni 
dryfował na tratwie ratunkowej 
bez wody i jedzenia, za to w towa-
rzystwie wygłodniałych rekinów, 
modląc się każdego dnia o ratu-

Zestrzelony nad Pacyfikem wraz z towarzyszami ze swojej zało-
gi, którym udało się przeżyć katastrofę bombowca, przez ponad 
czterdzieści dni dryfował na tratwie ratunkowej bez wody i je-
dzenia, za to w towarzystwie wygłodniałych rekinów, modląc 
się każdego dnia o ratunek. Ocalenie z odmętów oceanu rzuciło 
naszego bohatera wprost w ręce wroga, gdzie w japońskich obo-
zach jenieckich przyszło mu walczyć o życie.

„Gdziekolwiek spojrzał, widział tylko wodę. Wokoło sunęły 
leniwie rekiny, ocierając się grzbietami o tratwę. Czekały.”
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Autorka wnikliwie przestudiowała budowę samolotów, na któ-
rych latali amerykańscy lotnicy, nauczyła się obsługiwać celow-
nik bombowy, oraz przestudiowała anatomię człowieka, a na-
byta przez nią wiedza i rzetelne przygotowanie dodały książce 
jeszcze większej wiarygodności.

nek. Ocalenie z odmętów oceanu 
rzuciło naszego bohatera wprost 
w ręce wroga, gdzie w japońskich 
obozach jenieckich przyszło mu 
walczyć o życie. 

Historia Louisa Zamperinie-
go szokuje, a zarazem zachwyca. 
Louis daje się poznać jako sym-
patyczny człowiek, który dzięki 
własnej determinacji, sile woli 
i ciężkiej pracy może osiągnąć 
wszystko, co tylko sobie zaplanu-
je. Od pierwszych stron powieści 
zaskarbił sobie moją sympatię, 
która ani na chwilę nie osłabła, 
wręcz przeciwnie, z każdą ko-
lejną przeciwnością losu, która 
spotykała Louisa lubiłam go co-
raz bardziej, kibicując mu w jego 
zmaganiach.

Do napisania książki o Lo-
uisie Zamperinim, Laura Hillen-
brand przygotowywała się przez 
siedem lat. Jak sama przyznaje, 
życie Louisa stało się jej życiem. 

Liczne rozmowy z Zamperi-
nim, jego rodziną i przyjaciółmi 
to tylko kropla w morzu pracy 
jaką wykonała pisarka: „odnaj-
dywałam jego historię we wspo-
mnieniach olimpijczyków, byłych 
jeńców oraz lotników, japońskich 
weteranów, a także rodziny i przy-
jaciół z kraju, w dziennikach, li- 
stach, esejach i telegramach – wie- 
lu z nich napisanych przez od da- 
wna nieżyjących ludzi – w doku-
mentach wojskowych i na niewy- 
raźnych fotografiach, w niepubli- 
kowanych wspomnieniach za-
grzebanych w szufladach biurek, 
w stertach pisemnych oświad-
czeń żołnierzy i materiałów 
z procesów o zbrodnie wojenne, 
w zapomnianych dokumentach 
znajdujących się w archiwach” 
(Podziękowania, s. 381). 

Ponadto autorka wnikliwie 
przestudiowała budowę samolo-
tów, na których latali amerykań-
scy lotnicy, nauczyła się obsłu-
giwać celownik bombowy, oraz 
przestudiowała anatomię czło-
wieka, a nabyta przez nią wiedza 
i rzetelne przygotowanie dodały 
książce jeszcze większej wiary-
godności.

Na uwagę zasługują rów-
nież liczne zdjęcia zamieszczone 
w powieści, a pochodzące z pry-
watnych zbiorów Zamperiniego 

i jego przyjaciół. Niemal każdego 
z bohaterów możemy zobaczyć, 
co dodatkowo uwiarygodnia tę 
niesamowitą historię.

Przyznaję, że początkowo 
miałam mieszane odczucia co 
do tej książki, tło historyczne 
powieści nieco mnie przeraża-
ło i obawiałam się, że będzie mi 
ciężko przebrnąć przez tę dość 
okazałą, jeśli chodzi o gabaryty, 
lekturę. Na szczęście moje wąt-

pliwości ulotniły się błyskawicz-
nie, a historia Louisa pochłonęła 
mnie bez reszty. 

Jestem przekonana, że „Nie-
złomny” na długo zagości w mojej 

pamięci, a książkę polecam za-
równo czytelniczkom, jak i czy- 
telnikom. Na zakończenie pod-
pisuję się pod słowami „New 
York”	 zmieszczonymi	 na	 rewer-
sie okładki: „To historia jedna na 
miliard… Wydaje się stworzona 
po to, by wszyscy recenzenci mo-
gli użyć wszystkich tych określeń, 
których na ogół unikają jak ognia: 
niesamowita, niezapomniana, pa-
sjonująca, mrożąca krew w żyłach, 
inspirująca.” Gorąco polecam!  

informacje konkursowe

Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej odsłonie konkursu. Re-
cenzję wybierać będziemy spośród prac nadesłanych na adres kon-
kurs@niepolomice.com do 10 lutego. Wygrać można 100-złotowy 
bon do księgarni.
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OByCzaJE

Marcin Urban 

Nie brakuje nam w Niepołomicach 
sposobności do kontaktowania się  
ze sztuką. 

Jest tu przecież muzeum na zamku pełne 
znakomitych dzieł malarskich i rzeźbiar-
skich, jest Małopolskie Centrum Dźwięku 

i Słowa z salą kinową, wystawami, pomiesz-
czeniem do słuchania muzyki z płyt oraz 
z salą teatralną, ponadto w Niepołomicach 
organizowane są regularnie festiwale mu-
zyczne i często odbywają się różnego rodzaju 
koncerty. Szczerze zachęcam Czytelników do 
korzystania z tych możliwości.

Przyznaję, że zwykle patrząc na obraz na 
wystawie muzealnej zastanawiam się, ile cza-
su i starań poświęcił artysta na wykonanie 
tego swojego dzieła. I zawsze czuję się zaże-
nowany, gdy jedynie rzucam okiem na dzieło 
i już przechodzę do następnego. 

Oglądając obrazy staram się też zrozu-
mieć, czy autor był tylko typowym przedsta-
wicielem swoich czasów, czy też próbował 
stworzył w sztuce coś oryginalnego. Czy był 
w swoich czasach odkrywcą nowych technik, 
stylów i tematów. Bo przecież są artyści przez 
małe „a” i przez duże „A”. 

Świetnie to widać również po wykonaw-
cach piosenek. Oczywiście, piosenkarzowi 
znacznie łatwiej jest być jedynie „odtwórcą”, 
czyli zaśpiewać przed publicznością utwór, 
który wszyscy znają z innych wykonań. 

Znacznie trudniej jest być „twórcą”, czy-
li samemu stworzyć całkiem nową piosen-
kę, lub przynajmniej znany utwór wykonać 
w nowatorski, ciekawszy od oryginalnej wer-
sji sposób. O tym właśnie jest, drukowana 

obok, fraszka.
Utarło się myślenie, że artystami są tyl-

ko ci, których dzieła trafiają do muzeów. Ale 
przecież każdy z nas robi coś, co oddziałuje 
na zmysły, choćby ciasto z rodzynkami albo 
haftowaną serwetkę. Warto tworzyć nawet dla 
siebie lub dla bliskich coś takiego, co da nam 
artystyczną satysfakcję. Życzę powodzenia…   

O artystach i ich dziełach

Powróżyć światu

Felietony życiem pisane – XXVIII

Wtrącone trzy grosze – XXI

Jerzy Piątkowski

Broni się człowiek rękami i nogami 
przed trudami życia. Nic więc dziwne-
go, że spoziera w gwiazdy, czasem one 
same wyłaniają się jak z tunelu z tele-
wizyjnego ekranu. Ale już jako wróżki 
czarodziejki.

I co ciekawe chcą babrać w mojej przy-
szłości, i jak na zawołanie lecą rytmy, bioryt-
my, mądrości, zgodności, aż trudno się poła-
pać w tym rogu obfitości. Zadumała się i moja 
głowina; nad tą mocą - na poły piekielną, na 
poły anielską, widząc jak spod makijażu leci 
konfetti pudrów, jak świetliste meteoryty. 

Mógłbym, pomyślałem i ja coś moim  
Niepołomicom, a i światu powróżyć. Nie 
mam szklanej kuli, by w nią zerkać, więc 
wziąłem kryształ cukiernicy i dalejże go 
turlać po stole, co by słodkości miastu do-
starczyć. No i zobaczyłem w owych kryształ-
kach, że w 2012 wszystkie babeczki w Nie-
połomicach – bez względu na wiek i urodę, 
będą słodsze, z czego pan burmistrz, jak 
i Władze Gminy powinny się radować, bo 
żadna zgorzkniała istota po urzędzie pałętać 
się nie będzie. 

Ucukrzą się dotacje, bo owa słodkość 
mimo kryzysu w świecie od pana wojewody 
spłynie jako potok melasy, a może i spadzio-
wego miodu, i władza owe strumyczki kie-
rować będzie, a to do Muzeum na Zamku,  
a to ci na zakup książek do bibliotek, dla 
MOA, nie będzie stawiać tamy i na sport  
i na nasze zdrowie. 

Przy tak dynamicznym rozwoju miasta, 
gdzie się spojrzy, zbiorniczek jest do napeł-
nienia. No, ale na miody warto czekać. 

Fraszka o artystach  
Artyści chcąc coś znaczyć 
odwagę mieć powinni 
by zrobić coś inaczej, 
niż robią wszyscy inni… 
poczuć coś, co wyłącznie 
artysty serce czuje 
coś, co jednych zachwyci, 
choć innych zirytuje…

Nie mam szklanej kuli, by w nią zerkać,  
więc wziąłem kryształ cukiernicy i dalejże 
go turlać po stole, co by słodkości miastu 
dostarczyć. No i zobaczyłem w owych 
kryształkach, że w 2012 wszystkie ba-
beczki w Niepołomicach – bez względu 
na wiek i urodę, będą słodsze.

Teraz pomyślałem, że trzeba powróżyć 
i światu.

No, więc wybierzemy prezydentem USA 
ponownie Baracka Obamę, a on zniesie wizy dla 
nas. I mimo lokalnych przepychanek, między 
państwami dalekiego Wschodu (jak mówią mi 
kryształki cukru) nic szczególnego się nie stanie.

Za najbliższą granicą upadnie reżim psy-
chopatycznego satrapy. Pokaże się na niebie 
nad Kopcem Grunwaldzkim interesująca ko-
meta (opiszą ją fachowo specjaliści z MOA). 

Osiągniemy sukces na Euro 2012 wycho-
dząc z grupy. Kryzys finansowy w Unii zosta-
nie zażegnany. Spadną ceny benzyny. Łupki  
sprawią, że potanieje gaz a co za tym idzie pota- 
nieje i energia. Władza państwowa będzie prze- 
chodzić z rąk do rąk (chyba tych samych). Jeśli 
w tę wróżbę wątpisz – cyganka lepiej ci powie.
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Szlachetna Paczka 
w Niepołomicach

Małgorzata Juszczyk
nauczyciel, Gimnazjum w Niepołomicach

10 grudnia rozpoczęliśmy po raz pierwszy 
akcję „Szlachetna Paczka”. Wolontariu-
sze wraz z uczniami i strażakami czekali 
na darczyńców i przygotowane przez nich 
paczki w budynku gimnazjum. Udało się 
znaleźć darczyńców dla wszystkich 19 ro-
dzin z naszego okręgu, które znajdowały 
się w bazie Stowarzyszenia „Wiosna”.

Trochę danych statystycznych
•	 3	 dni	 pakowania,	 gromadzenia	 i	 przewoże-

nie prezentów,
•	 19	rodzin,	których	marzenia	wspólnie	udało	

się choć częściowo spełnić, 
•	 w	gimnazjalnej	jadalni	znalazło	przejściowe	

schronienie ponad 150 paczek, pudeł i pa-
kuneczków – od biżuterii, książek, żywności, 
słodyczy, zabawek, środków chemicznych 
i czystości, kosmetyków, ubiorów i obuwia 
po artykuły biurowe, meble, produkty ko-

nieczne do rehabilitacji i leczenia oraz pralki, 
lodówki, kuchenki gazowe i łóżko,

•	 pakować,	 przenosić	 pomagało	 około	 30	wo-
lontariuszy – niepołomickich gimnazjalistów,

•	 prezenty	przewozili	kierowcy	 indywidualni,	
strażacy OSP z Zabierzowa Bocheńskiego 
oraz firma „Adamus”,
Lista spełniających marzenia jest bardzo 

długa. Do sukcesu akcji przyczynili się,  tworząc 
prezenty lub zbierając fundusze, indywidualni 
darczyńcy oraz radni naszej gminy, pracowni-
cy Magistratu w Niepołomicach, społeczność 
Szkoły Podstawowej im. Króla Kazimierza Wiel-
kiego, Gimnazjum im Ks. Jana Twardowskiego 
w Zabierzowie Bocheńskim i Gimnazjum im. 
Króla Władysława Jagiełły, a także pracownicy 
firmy MAN, Royal-Canin, firmy FHU „GALA” 
Dorbud, piekarni Józefa Pieprzycy. 

Do akcji przyłączyli się także pracownicy 
Fundacji Zamek Królewski, Muzeum Niepoło-
mickiego, Lokalnej Grupy Działania, Sądu Re-
jonowego – oddział w Niepołomicach. 

Właściciele niepołomickich kwiaciarni 
i księgarni oraz sklepów z artykułami biuro-
wymi zadbali, aby wolontariusze mogli nadać 
przygotowanym paczkom świąteczny wygląd 
ozdobami, wstążkami i kokardami. 

Wszystkim, za serce i czas, w imieniu Sto- 
warzyszenia „Wiosna” i swoim bardzo dziękuje  
Uwaga: galeria fotografii we wkładce

szlachetna Paczka w staniątkach

Magdalena Madej
nauczyciel, SP Staniątki, koordynator akcji SZP

Akcja Szlachetna Paczka w Szkole  
Podstawowej im. Adama Mickiewicza 
w Staniątkach przeprowadzona była już 
po raz czwarty. Jak zawsze wybraliśmy 
rodzinę z bazy danych Stowarzyszenia 
Wiosna z powiatu wielickiego.  

Skierowaliśmy informację ze szczegółowym 
opisem rodziny i jej potrzeb do każdego domu  

uczniów naszej szkoły. Ofiarność rodziców, uczniów 
i nauczycieli była, jak zwykle, nieoceniona. 

Magazynek szkolny wypełnił się w przecią-
gu tygodnia po brzegi. Składano odzież, środki 
czystości, jedzenie, przybory szkolne, zabaw-
ki. Pani woźna posegregowała i popakowała 
wszystkie dary w piętnastu paczkach.

Zawieźliśmy je do rodziny dzięki pomocy 
Roberta Czajkowskiego i uprzejmości Mariu-
sza Wałacha, który zorganizował transport. Na 
miejscu spotkaliśmy się z ogromną wdzięczno-
ścią naprawdę potrzebujących ludzi - małżeń-
stwa i ich piątki dzieci, dla których każda rzecz 
była ważna, wyjątkowa i potrzebna.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy 
w jakikolwiek sposób zaangażowali się w przy-
gotowanie Szlachetnej Paczki i zapraszamy do 
współpracy za rok  

krótkO

Stowarzyszenie 
w Zabierzowie już działa
Izabela Korbut
nauczyciel języka polskiego, Zespół Szkół 
z Oddziałami Integracyjnymi w Zabie-
rzowie Bocheńskim

15 grudnia rozpoczęło działalność Sto-
warzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół 
z Oddziałami Integracyjnymi w Za-
bierzowie Bocheńskim. Współtworzą 
go rodzice i nauczyciele. Kierując się 
wyższymi wartościami pragną wywal-
czyć „lepszego jutra” dla społeczności 
przedszkolnej i szkolnej. 
Wyznaczono sobie za cel m.in. inicjowa-
nie i realizowanie różnorodnych przed-
sięwzięć na rzecz rozwoju naukowego, 
wychowawczego i materialnego zespo-
łu szkół. Nie jest to łatwe zadanie, ale 
wierzą gorąco, że dzięki woli dobrych 
ludzi osiągną wiele, a wsparcie organów 
państwa i samorządu terytorialnego, 
organizacji społeczno-politycznych i za- 
wodowych przyczynią się do pasma 
sukcesów.
W imieniu Stowarzyszenia, dyrekcji 
Zespołu Szkół z Oddziałami Integra-
cyjnymi w Zabierzowie Bocheńskim 
zapraszamy przyjaciół Zespołu, aby 
wstąpili do rzeszy członków Stowarzy-
szenia i wsparli nasze działania. Zwra-
camy się również z ogromną prośbą 
do ludzi, którym nie jest obojętny los 
Zespołu w Zabierzowie Bocheńskim 
o wsparcie działań w dowolny sposób.

Ogłoszenie  wyników 
zbiórki publicznej
Katarzyna Wilk 
prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespo-
łu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi 
w Zabierzowie Bocheńskim

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu 
Szkół z Oddziałami Integracyjnymi 
w Zabierzowie Bocheńskim na mocy 
decyzji z dnia 27 grudnia 2011 roku 
znak: EP.5022-3/11, wydanej przez Bur-
mistrza Miasta i Gminy Niepołomice,  
zorganizowało i przeprowadziło zbiór-
kę publiczną w dniu 31 grudnia 2011 r. 
w Szkole Podstawowej w Zabierzowie 
Bocheńskim w formie ofiar do puszki 
kwestarskiej, z przeznaczeniem na reali-
zacje celów statutowych stowarzyszenia.
Suma zebranych ofiar pieniężnych wy-
niosła łącznie 201 zł. Koszty przepro-
wadzenia zbiórki publicznej: 0 zł.
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Technikum informatyczne 
w gronie najlepszych
Wacław Sternal
Zespół Szkół im Ojca Świętego 
Jana Pawła II w Niepołomicach

10 stycznia Rzeczpospolita 
oraz Perspektywy ogłosiły 
wyniki swojej czternastej 
edycji Ogólnopolskiego Ran-
kingu Szkół Ponadgiman-
zjalnych 2012. Bardzo wyso-
kie miejsce zajęło Technikum 
Informatyczne Zespołu Szkół 
im. Ojca Świętego Jana Paw-
ła II w Niepołomicach. 

W rankingu ogólnopolskim 
nasze TI zostało sklasyfikowane na  
49 miejscu. W podrankingu woje-
wódzkim szkoła zajęła 9 miejsce. 
Wysokie miejsca, jakie przyznano  
niepołomickim informatykom są za- 
sługą wysokich wyników z egzami- 
nu maturalnego oraz zawodowego. 

Już wcześniej informowaliśmy 
na łamach Gazety Niepołomickej, 
(„Po owocach /kasztanach/  pracy 
ich poznacie, XI 2012) o bardzo 
dobrych wynikach osiągniętych 
przez naszych uczniów podczas 
majowej sesji maturalnej. 

Średni wynik maturalny w te- 
chnikum na poziomie 79,36% był  
zapowiedzią wysokiej lokaty. Do- 
datkowo, z wymagającego, dwu-
częściowego egzaminu zawodo-
wego technicy informatycy osią-
gnęli średnią 76,49%. Rezultat ten 
zagwarantował naszym informa-
tykom 38 miejsce w Polsce w pod-
rankingu szkół o najwyższej śred-
niej z egzaminów zawodowych.  

Dzieląc się radością z uzy-
skanych przez naszych uczniów 
rezultatów zapraszamy do szcze-
gółowej lektury rankingu Per-
spektyw i Rzeczpospolitej na 
stronie www.perspektywy.pl  

Strażacy w niepołomickim liceum

Barbara Wiśniowska
dyrektor Zespołu Szkół im. Ojca 
Świętego Jana Pawła II 

10 stycznia zakończyły 
się trwające od kilku mie-
sięcy przygotowania do 
uruchomienia w naszym 
niepołomickim Liceum 
Ogólnokształcącym klasy 
o nachyleniu pożarniczym. 

Sukces, jakim jest podpisanie 
przez Zespół Szkół im. Ojca Świę-
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tego Jana Pawła II porozumienia 
o współpracy merytorycznej ze 
Szkołą Aspirantów Państwowej 
Straży Pożarnej w Krakowie, jest 
tym większy, że jesteśmy pierw-
szą i na razie jedyną, szkołą po-
nadgimnazjalną, której udało się 
pozyskać takie wsparcie. 

Uruchomienie klasy Liceum 
Ogólnokształcącego o nachyle-
niu pożarniczym ma bowiem na 
celu wsparcie uczniów przygo-
towujących się do egzaminów 
wstępnych do szkół pożarni-
czych, w tym przede wszystkim 
ze względu na lokalizację do naj-
lepszej w Polsce Szkoły Aspiran-
tów PSP w Krakowie. 

Dzięki przychylności Ko-
mendanta st. bryg. Bogusława 

Koguta oraz burmistrza Romana 
Ptaka, czyli organu prowadzące-
go naszą szkołę, od 1 września 
2012 roku uczniowie tej klasy 
będą mieli możliwość nie tylko 
realizowania w zakresie rozsze-
rzonym przedmiotów wymaga-
nych na egzaminie wstępnym do 
szkół pożarniczych czyli fizyki 
i chemii, ale również przedmiotu 
dodatkowego „Edukacja pożar-
nicza”, którego program zostanie 

napisany i realizowany w 3-let-
nim cyklu nauczania przez wy-
kładowcę Szkoły Aspirantów, ka- 
pitana Rafała Czaję. 

Szkoła Aspirantów zobowią-
zała się do udostępnienia swojej 
bazy dydaktycznej (laboratoriów 
i poligonów), co umożliwi reali-
zację tej innowacji pedagogicznej 
przede wszystkim pod kątem wy-
szkolenia praktycznego naszych 
uczniów. Oprócz tego, zajęcia 

wychowania fizycznego tej klasy 
będą dostosowane do sprostania 
wysokim wymaganiom egzami-
nów sprawnościowych, z jakimi 
muszą się zmierzyć kandydaci na 
kadetów szkół pożarniczych.

Uruchamiając kolejną, po 
klasie policyjnej, klasę mundu-
rową, mamy bowiem nadzieję 
na zapewnienie naszym uczniom 
nie tylko jak najszerszej oferty 
edukacyjnej, ale przede wszyst-
kim realizowanie jej na jak naj-
wyższym poziomie, co z kolei 
umożliwi młodym ludziom speł- 
nianie swoich marzeń dotyczą-
cych prestiżowych zawodów, ta- 
kich jak zawód Strażaka Pań-
stwowej Straży Pożarnej  

Uruchomienie klasy Liceum Ogólnokształcącego o nachyleniu 
pożarniczym ma na celu wsparcie uczniów przygotowujących  
się do egzaminów wstępnych do szkół pożarniczych, w tym 
przede wszystkim ze względu na lokalizację do najlepszej  
w Polsce Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie.

Zostań Burmistrzem Niepołomic
Izabela Wojakowska
Wacław Sternal
Koordynatorzy Konkursu Wiedzy 
o Konstytucji RP

W pierwszym tygodniu 
marca 2012 ruszy II edycja 
Konkursu Wiedzy o Konsty-
tucji RP. Objęty honorowym 
patronatem burmistrza Ro-
mana Ptaka konkurs prze-
prowadzony zostanie w tym 
roku w dwóch kategoriach: 
gimnazjalnej i ponadgimna-
zjalnej. 

Szkoły, które zadeklarują 
swój udział w konkursie 
wyłonią (w drodze elimina-

cji szkolnych) swoich pięciu naj-
lepszych reprezentantów, którzy 
wezmą udział w ścisłym finale. 
Każdy ze zwycięzców konkursu 
w swojej kategorii otrzyma cen-
ną nagrodę rzeczową (komputer 
przenośny). Dodatkowo konkurs 
wyłoni Burmistrza Dzieci i Mło-
dzieży w Niepołomicach. Swój 
honorowy urząd Burmistrz Dzie-
ci i Młodzieży obejmie i wypełni 
w dniu 1 czerwca 2012 w siedzi-
bie magistratu.

Celem Konkursu jest eduka-
cja obywatelska młodzieży po-
przez promowanie znajomości 
Konstytucji RP. Polska ustawa 
zasadnicza jest zbiorem zasad 
funkcjonowania państwa, kata-
logiem naszych praw oraz obo-
wiązków przez co stanowi lekturę 
obowiązkową z zakresu wycho-
wania patriotycznego. 

Aby zachęcić dzieci do się-
gnięcia po tekst Konstytucji RP, 
Urząd MiG Niepołomice wraz 
z Zespołem Szkół im. Ojca Świę-
tego Jana Pawła II organizuje 
po raz drugi konkurs z cennymi 
nagrodami. Niewątpliwie jednak 
nagrodą najcenniejszą będzie 
wiedza nabyta przez młodzież 
w trakcie dwuetapowego kon-
kursu.

Zadbajmy o rozwój kultury 
prawnej naszych dzieci i zachęć-
my je do wzięcia udziału w elimi-
nacjach szkolnych. 

Regulamin konkursu, Bank 
Pytań oraz testy ubiegłorocznej 
edycji dostępne będą na stronach 
organizatorów www.niepolomi-
ce.eu oraz www.lo-niepolomice.
pl Wszelkie pytania prosimy kie-
rować na adres konkurskonstytu-
cyjny@wp.pl  
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Przedsiębiorczy nauczyciele iMPULs 2011 

Renata Palińska
nauczyciel matematyki, Gimna-
zjum im. Władysława Jagiełły 
w Niepołomicach

Najbardziej przedsiębiorczy 
nauczyciele oraz najlep-
sze zespoły uczniowskie, 
uczestniczący w programach 
edukacyjnych NBP, odebrali 
w Warszawie nagrody za 
całoroczną pracę edukacyjną 

z zakresu ekonomii, finan-
sów i przedsiębiorczości. 

 

Uroczysta gala rozdania 
nagród odbyła się 18 
listopada w warszaw-

skim Centrum Prasowym. Jej 
bohaterami byli nauczyciele 
i uczniowie z gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych z całej Pol-
ski. W uroczystości uczestniczyli 
także przedstawicie NBP, Funda-
cji Młodzieżowej Przedsiębior-
czości, a także dyrektorzy na-
gradzanych szkół i przedstawicie 
władz samorządowych z regio-
nów, w których działają „przed-
siębiorcze” szkoły.

  W tegorocznej, szóstej, edy-
cji Klubu Impuls w rankingu 
ogólnopolskim najlepszymi na-
uczycielami przedsiębiorczości 
w Małopolsce w kategorii gim-
nazjalnej zostali Renata i Tomasz 
Palińscy z Gimnazjum w Niepo-
łomicach. Kapituła tym samym 
doceniła efekty całorocznej pracy 
Szkolnego Klubu Przedsiębior-
czości, który założyli laureaci 
w celu kształtowania przedsię-
biorczych postaw uczniów. 

Wśród działań SKP moż-
na wymienić udział w projekcie 
„Wespół Zespół”, zorganizowa-
nie w szkole akcji „Tydzień dla 
oszczędzania”, udział uczniów 
w konkursach i projektach or-

ganizowanych przez NBP:  Kon-
kursu na pracę pisemną i slogan 
promujący płatności bezgotów-
kowe, wysłanie filmu na konkurs 
„Nakręcona ekonomia”, udział 
w konkursie „Bank Banków”

Uczniowie tworzący Klub pro-
wadzą w szkole sklepik uczniow-
ski „Stonka”, w którym promują 
zdrową żywność. W ten sposób  
uczniowska inicjatywa przy-
czyniła się także do przyznania 
szkole tytułu „Szkoła promująca 
zdrowie”. „Stonka” znalazła się 
w ogólnopolskiej czołówce przed-
sięwzięć uczniowskich w Ogólno-
polskim Konkursie na Najlepsze 
Przedsięwzięcie Uczniowskie – 
„IDEA 2010”  

Miło szaleć,  kiedy czas po temu…
Ewa Molter
uczennica 3b, Liceum Ogólno-
kształcącego w Niepołomicach

Na 104 dni przed maturą 
uczniowie najstarszych klas 
Zespołu Szkół im. Ojca Św. 
Jana Pawła II w Niepołomi-
cach zagościli w komnatach 
Zamku Królewskiego.  

Wszyscy podekscyto- 
wani, elegancko ubra- 
ni czekali w napięciu 

na przybycie zaproszonych gości. 
Zabawa rozpoczęła się o godzi- 
nie 20, uroczystą przemową dy-
rektor Barbary Wiśniowskiej. 
Następnie wszyscy dostojnie od- 
tańczyliśmy tradycyjny polski  
taniec – polonez. 

Na balu pojawili się nie tylko 
nauczyciele Zespołu Szkół, ale 
również przedstawiciele władz 
samorządowych. Burmistrz Ro-
man Ptak oraz przewodniczący 
Rady Miejskiej Marek Ciastoń.

Wyśmienita zabawa trwała 
do białego rana. Parkiet zapełnio-

ny – wirującymi w rytm znanych 
przebojów parami – zapełniony 
był aż do ostatniej piosenki.

Po sobotniej nocy pozostają 
nam niesamowite wspomnienia, 
piękne zdjęcia i bolące stopy. 

Teraz nadszedł czas na solidną 
pracę, bo w końcu już za 100 dni 
matura!  
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Szkolna wigilia

Ewa Molter
uczennica 3b, Liceum Ogólnokształcącego 
w Niepołomicach

„Wesołych Świąt”, „Miłości i jeszcze raz 
miłości!”, „Zdanej matury”, „Satysfak-
cji z tego, co pani robi”. Te i wiele in-
nych życzeń dało się słyszeć w tłumie…

Jasełka są od czasów średniowiecznych 
nieodłącznym elementem celebrowania 
Świąt Bożego Narodzenia. Jak co roku 

uczniowie Zespołu Szkół im. Ojca Św. Jana 
Pawła II zorganizowali z inicjatywy Lucyny 
Niedbały (nauczycielki języka polskiego oraz 
opiekunki grupy teatralnej) małe widowisko.

W dniu premiery, w każdym zakamarku 
szkoły, unosił się zapach pomarańczy, pierni-
ków i ciasta. W każdej sali lekcyjnej, słychać 
było donośny śpiew kolęd. Uczniowie trzeciej 
klasy technikum hotelarskiego udekorowali 
długi stół, umiejscowiony na środku auli. To 
już… szkolna wigilia.

Korytarzami dostojnie przechadzali się 
aniołowie, głośno krzycząc biegały diabły, 
a obok okna Maryja z Herodem pałaszowa-
li świąteczne ciasto. Przedstawienie, choć 
krótkie, przypadło publiczności do gustu 
i wywołało uśmiechy na twarzach. Aktorzy 
odetchnęli z ulgą. Wysiłek włożony w przygo-
towanie spektaklu opłacił się.

Po części teatralnej przewodnicząca Sa-
morządu Uczniowskiego zaprosiła na drugi 
etap uroczystości, który na wstępie okazał 
się miłą niespodzianką. Zaprezentować mieli  
bowiem swój talent artyści uzdolnieni  
muzycznie. 

Jako pierwsza – zupełnie niespodziewa-
nie – wystąpiła dyrektor Barbara Wiśniowska 
z kolędą „Oj maluśki, maluśki”, wykazując się 
przy tym dużymi umiejętnościami wokal-
nymi. Jej występ spotkał się z powszechnym 
entuzjazmem publiczności. Kolejną niespo-
dzianką było odśpiewanie kolędy przez całe 
grono pedagogiczne.

Następnie wystąpili soliści oraz recyta-
torzy. Po tym rozpoczęło się kolędowanie, 
łamanie opłatkiem i składanie życzeń. Ks. 
Adam Kurdas pobłogosławił nas oraz pokarm 
znajdujący się na wigilijnym stole  

Pieśń „uszła cało”

Maria Kleszcz
nauczycielka historii i języka 
polskiego, Szkoła Podstawowa 
w Staniątkach

132 uczniów z sześciu szkół 
podstawowych  naszej gminy 
(w tym szkoły muzycznej) 
przyjęło zaproszenie do wzię-
cia udziału w II Gminnym 
Konkursie Piosenki i Pieśni 
Patriotycznej, którego honoro-
wym patronem był Burmistrz 
Niepołomic. 

Przesłuchania startujących 
w Konkursie odbyły się 
w Domu Kultury w Staniąt-

kach. Jury pod przewodnictwem 
Dariusza Sadzikowskiego  przyzna-
ło wyróżnienia i czołowe miejsca 
w różnych kategoriach wykonaw-

czych i wiekowych.
Wyróżnieni uczestnicy: Igor 

Żak (Zagórze), Aleksandra Brud-
nik (Niepołomice), Zespół wokal-
ny ze Szkoły Podstawowej w Nie-
połomicach, Rozśpiewane nutki 
(Suchoraba), Chórek (Staniątki).
III miejsce: Izabela Bryńska (Za-
górze), Gabriela Waś (Staniątki), 
Wojciech Burda (Niepołomice).

II miejsce: Niepołomskie wiolinki 
ze szkoły muzycznej, Chór (Staniąt-
ki), Emilia Azierska (Niepołomice), 
Aleksandra Chojnacka (Zagórze).

I miejsce: Chór (Suchoraba), Igna-
cja Zając (Niepołomice), Anna Cie-
śla (Niepołomice), zespół wokalny 
(Niepołomice), zespół wokalno-in-
strumentalny Fletnia (Zakrzów).

Zwieńczeniem Konkursu był 
Galowy Koncert Laureatów w ko-
ściele Opactwa Sióstr Benedyktynek 
w Staniątkach. Licznie zgromadzeni 
słuchacze, śpiewający uczniowie oraz 
ich opiekunowie dali świadectwo, że 
pieśń „uszła cało”, nie zniszczył jej 
czas, nie pokonali wrogowie, ona 
żyje i nie wolno o niej zapomnieć  Foto: Maria Kleszcz
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Dzień piękna języka ojczystego
Małgorzata Rzeszutek-Ślusarczyk
nauczyciel języka polskiego, SP Staniątki 

9 grudnia Szkoła Podstawowa w Staniąt-
kach obchodziła święto swojego patrona. 
Uroczystość odbyła się w 56. rocznicę 
nadania szkole imienia Adama Mickie-
wicza. Z tej okazji odbyły się konkursy, 
prezentacje oraz występy uczniów, któ-
rych motywem przewodnim było słowo 
poetyckie.

Wszystkie klasy, łącznie z oddziałami przed-
szkolnymi, czynnie uczestniczyły w tym wyda-
rzeniu, bowiem ideą organizowania rokrocznie 
Święta Patrona Szkoły jest m. in. propagowanie 
wśród młodych ludzi twórczości naszego Na-
rodowego Wieszcza oraz jego działalności na 
rzecz Ojczyzny znajdującej się pod zaborami.  

Najmłodsi uczniowie brali udział w konkur-
sie recytatorskim poezji Adama Mickiewicza, 

natomiast ich starsi koledzy z klas IV – VI w tur-
nieju pięknego czytania utworów poety. Najlepsi 
wykonawcy zaprezentowali się całej społeczności 
szkolnej, zebranej w tym uroczystym dniu na sali 
gimnastycznej, gdzie ponadto zostały pokazane 
dwie prezentacje multimedialne. 

Pierwsza poświęcona była życiu Mickiewi-
cza, natomiast druga – innemu wybitnemu pol-
skiemu poecie, również pochodzącemu z Litwy 
– Czesławowi Miłoszowi. Kończący się właśnie 
rok 2011, został ustanowiony Rokiem Miłosza, 
dlatego uczniowie przy tej okazji zaprezentowali 
związki między tymi dwoma wielkimi poetami. 

Na grudzień przypada jeszcze inna rocznica 
– 180 lat temu zmarła Emilia Plater. O tej boha-
terskiej dziewczynie przypomniały dzieci, recy-
tując wiersz Mickiewicza „Śmierć Pułkownika”. 

Uczniowie do końca dnia nie rozstawali się 
z twórczością swojego Patrona. Po zakończeniu 
oficjalnej uroczystości, każdy otrzymał inny 
fragment poezji Mickiewicza, który dumnie no-
sił na piersi przez resztę lekcji  

Święto Patrona w Woli 
Zabierzowskiej
Jolanta Kosała
nauczyciel języka polskiego, Szkoła Pod-
stawowa w Woli Zabierzowskiej

28 listopada w Szkole Podstawowej 
w Woli Zabierzowskiej świętowaliśmy 
Dzień Patrona Szkoły – Jana Matejki. 
W tym roku, dzieci pod opieką wy-
chowawców mogły m.in. wziąć udział 
w konkursach wiedzy na temat patro-
na, rozwiązywać krzyżówki i malować 
wzorem Jana Matejki. 
Aby znaleźć się bliżej sztuki, wyru-
szyliśmy autokarem do Zamku Nie-
połomickiego. Słuchając ciekawych 
opowieści przewodników i oglądając 
zgromadzone tam dzieła, zwiedzaliśmy 
kolejne sale muzeum. 
Następnie starsi uczniowie udali się 
do Muzeum Fonografii znajdującego 
się w Małopolskim Centrum Dźwięku 
i Słowa. Mogli tam obejrzeć zgroma-
dzone eksponaty fonograficzne, a także 
samodzielnie wybrać i wysłuchać na-
grań zgromadzonych na płytach winy-
lowych w sali odsłuchowej.  
W tym czasie młodsze dzieci czeka-
ła spora niespodzianka. Każde z nich 
miało okazję spróbować krótkiej jazdy 
konnej w hali przeznaczonej na zajęcia 
hipoterapeutyczne przy Stowarzysze-
niu Rodzin i Przyjaciół Dzieci Niepeł-
nosprawnych „Dziecięce Marzenia”. 
Kontakt z sympatycznymi i wyjątko-
wo cierpliwymi zwierzętami wzbudził 
wiele emocji. Na konną przejażdżkę 
zdecydowali się w końcu nawet ci, któ-
rzy bardzo się bali.

I miejsce: Marta Grabacka 
Aleksandra Fraś 
pedagog, Zasadnicza Szkoła Zawodowa 
im. Krakowskiego Bractwa Kurkowego

Czy zakażenie wirusem HIV jest jed-
noznaczne z tym, że jest się chorym 
na AIDS? Dlaczego nie zakażamy się 
wirusem HIV od zwierząt i owadów? 
Na takie oraz inne pytania musieli od-
powiedzieć uczestnicy finału konkursu 
wiedzy o HIV i AIDS przeprowadzo-
nego pod honorowym patronatem 
burmistrza Niepołomic w Zasadniczej 
Szkole Zawodowej im. Krakowskiego 
Bractwa Kurkowego.
Spośród wszystkich chętnych uczniów 
biorących udział w I etapie konkursu 
wytypowano 19 osób, które wykazały 

i miejsce: Urszula solarz

Izabela Korbut
nauczyciel języka polskiego, Zespół Szkół 
z Oddziałami Integracyjnymi w Zabierzowie 
Bocheńskim

W Zespole Szkół z Oddziałami Integra-
cyjnymi w Zabierzowie Bocheńskim, 
w klasach IV-VI Szkoły Podstawowej 
im. S. Żeromskiego, 2 stycznia, odbył się 
Szkolny Turniej Pięknego Czytania. 

11 reprezentantów rywalizowało ze sobą 
podczas czytania legendy. Musieli wykazać się 
„giętkością języka”, stworzeniem nastroju, aby 
zaskarbić sobie punkty. Tym razem trzeba się 
było zmagać z legendą Kazimierza Przerwy-
-Tetmajera „O śpiących rycerzach”. Poziom był 
wyrównany, niewielkie różnice w ilości punk-
tów przesądziły o zwycięstwie. Najlepszymi 
„lektorami” zostali:

•	 I	miejsce	–	Urszula	Solarz,	kl.	V
•	 II	miejsce	–	Justyna	Marzec,	kl.	V
•	 III	miejsce	–	Paulina	Marcinek,	kl.	V

Wyróżnienie otrzymali: Magdalena Spira-
dek, Karol Bajak z kl. VI b 

Organizatorkami konkursu były polonistki: 
Małgorzata Maśnica i autorka artykułu  
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Podziel kwadrat

Maciej Dąbrowski
Stowarzyszenie Inicjatyw Kultu-
ralnych Inspiro

Gdyby ułożyć jednego za 
drugim, wszystkie pierogi, 
które zjedliśmy w sobotę 
i niedzielę w DK INSPIRO, 
powstałaby linia długości 
równej rozpiętości skrzydeł  
Beoinga 747 zwanego Jumbo  
Jetem. Gdyby ustawić 
wszystkich projektantów, 
którzy odwiedzili nas w ten 
niezwykły weekend, jednego 
na drugim, to powstałaby 
wieża wyższa niż 10 piętro-
wy wieżowiec. 

Gdyby skumulować po-
zytywną energię, jaka 
udało się wytworzyć 

w czasie warsztatów, moglibyśmy 
zamienić miejscami Giewont 
i Rysy w ciągu 5 minut.

II Etap konkursu Podziel 
kwadrat w podskokach dobiegł 
do końca. Warsztaty prowa-
dzili znakomici goście: Natalia 
Paszkowska, Marcin Mostafa 
(WWAA), architekt Karol Lan-
gie, Edyta Ołdak i Magda Jurek 
ze Stowarzyszenia „Z Siedzibą 
w Warszawie”, Aleksandra Pię-
ta, Piotr Wiśniewski (NOBO 
Design), Anna Komorowska 
(pracownia k.) oraz Agnieszka 
Nowakowska i Barbara Mączyń-
ska. Dzięki nim mieliśmy okazję 
do Poczucia, Poznania i Zbudo-
wania przestrzeni wymarzonego 
domu kultury. 

Zajęcia w których uczestni-
czyli także codzienni użytkow-
nicy DK INSPIRO, upłynęły 
w niezwykle miłej atmosferze. 
Na wstępie, podczas warsztatów 
Basi i Agnieszki, dzięki pomocy 
zaproszonych projektantów uda-
ło się uratować ducha INSPIRO 

i przegonić czarnoksiężnika By-
lejakina.

Robiliśmy bałagan oraz po-
rządek, szukaliśmy chińskiego 
skarbu, projektowaliśmy „Le Petit 
Cabanon”, kroiliśmy przestrzeń 
na kawałki, szukaliśmy swoich 
ulubionych miejsc, wspólnie błą-
dziliśmy w ciemnościach, zbu-
dowaliśmy niezwykłe, kolorowe 
miasto. Powstały pierwsze kon-
cepcje aranżacji domu kultury, 
oraz makieta będąca kompilacją 
różnych sposobów myślenia na 
temat przestrzeni DK INSPIRO. 

Jesteśmy przekonani że udało 
się zrealizować najważniejsze za-
łożenia projektu. Wszystko to co 
wydarzyło się podczas dwudnio-

wych warsztatów, udowodniło 
potrzebę i wartość projektowania 
partycypacyjnego, które przesta-
ło być wytartym sloganem, a sta-
ło się praktyką. 

Dzięki zaangażowaniu dzieci 
i rodziców na co dzień korzysta-
jących z przestrzeni DK INSPI-
RO, dzięki instruktorom, pro-
jektantom i tutorom oraz dzięki 
przyjaciołom INSPIRO udało się 
stworzyć trwałą wartość, która 
mamy nadzieję znajdzie swoje 
odbicie w pracach projektantów 
na które czekamy do 27 lutego. 
(Gdyby pozostałe do ogłoszenia 
wyników dni ustawić jeden na 
drugim…)  
Uwaga: galeria we wkładce do GN

Dzięki zaangażowaniu dzieci i rodziców na co dzień korzystają-
cych z przestrzeni DK INSPIRO, dzięki instruktorom, projektantom 
i tutorom oraz dzięki przyjaciołom INSPIRO udało się stworzyć 
trwałą wartość, która mamy nadzieję znajdzie swoje odbicie  
w pracach projektantów na które czekamy do 27 lutego.
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się największą wiedzą na w/w temat.
30 listopada w II etapie konkursu cała 
19-tka była wzorowo przygotowana do 
finału. Bezkonkurencyjna okazała się 
uczennica klasy IIa, Marta Grabacka. 
Drugie miejsce ex aequo zajęli Paulina 
Turzyńska i Dariusz Najder. Trzecie, 
zajął uczeń klasy Ia Szymon Maj. Wy-
różniono także kilkoro uczniów min. 
Małgorzatę Szczygieł, Leona Safaryana 
oraz Michała Gasztycha. 
Nagrody ufundowane przez burmi-
strza zostały wręczone podczas przed-
stawienia w Małopolskim Centrum 
Słowa i Dźwięku. Kompilację słow-
no-muzyczną zaprezentowaną przez 
uczniów oparto na fragmentach „Pa-
miętnika młodej narkomanki” Barbary 
Rosiek.
Profilaktyka narkomanii prowadzona 
w szkole ma na celu ukazanie nauczy-
cielom, rodzicom, młodzieży, że pro-
blem uzależnień istnieje. Nie należy 
odwracać głowy, udając że, to nas nie 
dotyczy. On jest wspólny – wasz i mój. 
Naszą powinnością jest pomoc słab-
szym.  

Wigilia nauczycieli
Małgorzata Bednarczyk
prezes Oddziału ZNP – Niepołomice

14 grudnia członkowie Związku Nauczy-
cielstwa Polskiego zgromadzili się przy 
wigilijnym stole. Spotkanie odbyło się 
w hotelu „ Niepołomice”,  a zorganizowa-
ne zostało przez Zarząd Oddziału ZNP.
Radość, jaką niesie magia wigilijne-
go stołu dzielili z członkami Związku  
przewodniczący Rady Miejskiej Ma-
rek Ciastoń, wiceprezes Małopolskie-
go Okręgu ZNP – Arkadiusz Boroń,  
członkowie Gminnej Komisji Oświa-
ty – Andrzej  Gąsłowski, Barbara Post 
i Anna Krystian oraz przedstawiciele 
oddziałowych sekcji Emerytów i Ren-
cistów – Marianna Małek i Pracowni-
ków Administracji i Obsługi – Maria 
Maj.
Spotkanie otworzyła i prowadziła pre-
zes Oddziału ZNP w Niepołomicach. 
W niezwykłej, świątecznej atmosferze 
w szeregi ZNP przyjęto też nowych 
członków: Renatę Szczęsną, Marzenę 
Lasek, Józefę Sądel i Stanisławę Lisow-
ską, którym uroczyście wręczono legi-
tymacje członkowskie i drobne upo-
minki. 

Tygryski w krainie chemii

Renata Dekert
nauczyciel, Przedszkole Sportowo-Taneczne 
Tygrysek 

Tygryskowe przedszkolaki w ramach 
realizacji przedszkolnego programu 
Poznajemy Zawody Naszych Rodziców 
wybrały się w podróż do „krainy chemii”. 
W podróż tą mogliśmy się wybrać dzięki 
Maurycemu Kwietniowskiemu – ojcu Poli 
z Biedronek.

Nasz gość na co dzień pracuje jako che-
mik w laboratorium w firmie Polynt, 
gdzie zajmuje się kontrolą jakości. Sala 

przedszkolna na czas spotkania zamieniła się 
w prawdziwą pracownię chemiczną. Dzieci do-
kładnie oglądnęły przyrządy i naczynia chemicz-
ne jak np. probówki, pipetki, cylinder szklany 
służący do odmierzania różnych płynów, termo-
metry laboratoryjne, mieszadło magnetyczne.

Przedszkolaki, po zapoznaniu się z wszyst-
kimi zasadami bezpieczeństwa w laboratorium,  
jak prawdziwi chemicy, wzięli udział w niejed-
nym eksperymencie, asystując w rękawiczkach 
i okularach ochronnych. Trudno było wybrać, 
który przedszkolak ma pomagać przy doświad-
czeniach, ponieważ wszystkie dzieci były bar-
dzo chętne do działań . 

Mogliśmy zobaczyć zmiany barwy z uży-
ciem wywaru z czerwonej kapusty, jako wskaź-
nika z użyciem kwasku cytrynowego i sody 
oczyszczonej, wytwarzanie ditlenku węgla za 
pomocą roztworu z sody oczyszczonej i kwasku 
cytrynowego. 

Dzieci z wielkim zaciekawieniem spogląda-
ły na probówki, w których zmieniała się koloro-
wa substancja. Wzięły udział w pomiarze tem-
peratury, jak również w elektrolizie wody czyli 
wytwarzaniu wodoru i tlenu za pomocą prądu. 
Tata Poli prezentował także żywicę poliestrową 
i produkty z niej uzyskane. 

Zajęcia z  Maurycym Kwietniowskim mia-
ły bardzo duże zainteresowania wśród dzieci, 
zatem już zaplanowaliśmy następną podróż do 
krainy chemii. Tym razem musimy poczekać 
do wiosny. Serdecznie  dziękujemy tacie Poli za 
profesjonalne przygotowanie spotkania i nieza-
pomnianą zabawę w małych chemików  

Fot: Archiwum przedszkola
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Niecodzienny gość  
przedszkolaków
Teresa Kuś
Przedszkole Samorządowe nr 1 w Nie-
połomicach 

Jak co roku, 6 grudnia do Przedszkola 
Samorządowego nr 1 w Niepołomicach 
zawitał niezwykły gość. Był to wysłan-
nik Świętego Mikołaja, a zarazem dy-
rektor  zaprzyjaźnionej z przedszkolem 
firmy STACO POLSKA Niepołomice,  
Marek Frankiewicz. 
Dzieci otrzymały wielką paczkę – nie-
spodziankę. Radość ich była ogromna, 
ponieważ  przesyłka zawierała ulubio-
ne bajki przedszkolaków, m.in. o przy-
godach Żółwia Franklina, niezwykłe 
podróże Kogutka Ziutka, opowiadania 
o Mądrej Myszy,  oraz wiele innych cie-
kawych książeczek. Dzięki temu pre-
zentowi wzbogaciła się przedszkolna 
biblioteka o pozycje, po które dzieci 
chętnie sięgają.
Dziękujemy Świętemu Mikołajowi za 
piękny prezent i z niecierpliwością cze-
kamy na kolejne z nim spotkanie. 

Jasełka gimnazjalne 2011
Anna Kokoszka
klasa integracyjna Gimnazjum w Nie-
połomicach

W atmosferze dobrego humoru, śmie-
chu i radości oraz śpiewania kolęd 
upłynęły „jasełka na wesoło” przygo-
towane przez trzecie klasy Gimnazjum 
w Niepołomicach, które zostały wysta-
wione 22 grudnia. 
Na scenie wystąpili: diabły w tej roli 
znakomicie pokazały się Beata Biernat, 
Martyna Krosta, Patrycja Śliwińska, 
Sylwia Wełna,  pasterze – świetny i za-
bawny Ciastoń Wojtek i Tomek Zio-
broń, chór, który wprowadził nas w at-
mosferę świąt, Maryja z dzieciątkiem 
(N. Motyka), oraz wiele innych barw-
nych postaci, którzy dali nam widzom 
popis umiejętności aktorskich. 
Klasy trzecie w tym roku przygotowały 
jasełka w innej konwencji, odbiegającej 
od tradycyjnych jasełek, ale cel i zamie-
rzenie to samo i  może dzięki temu bar-
dziej zapamiętamy przekaz, który jest 
niezmienny od lat.
Staraliśmy się ukazać w nich głębszy 
sens niż tylko zachowanie tradycji. 
Walka dobra ze złem, o tym jak trudno 
głosić aniołom na ziemi prawdę o Bo-
żym Narodzeniu. Zabawny i twórczy 

i miejsce: Patryk warjan

Piotr Krupa
kierownik Domu Kultury w Chobocie

17 grudnia w Domu Kultury w Chobocie 
odbył się I Konkurs Modelarstwa Karto-
nowego, będący jednocześnie próbą  pod-
sumowania dotychczasowej działalności 
Pracowni Modelarskiej.

Pracownia Modelarska przy Domu Kul-
tury w Chobocie działa ponad 1,5 roku, 
skupiając dzieci i młodzież w wieku od 

10 do 14 lat, jest jedyną tego typu pracownią 
w Gminie Niepołomice.

Zostało w niej dotychczas zbudowanych po-
nad 50 modeli samolotów, statków, pojazdów, 
balonów, rakiet, a nawet model postać Jana 
Pawła II.

Uczestnicy Konkursu Modelarskiego mieli 
za zadanie przedstawić do oceny własnoręcznie 
wykonany model z kartonu oraz wykazać się 
wiedzą na temat realiów historycznych doty-
czących prezentowanego eksponatu, znać jego 
podstawowe dane techniczne i osiągnięcia.

Wielu doskonałych pilotów, a nawet 
pierwszy polski kosmonauta Mirosław 
Hermaszewski zaczynało swoją karierę 
od modelarstwa – kto wie, może wśród 
uczestników tegorocznego Konkursu wy-
rasta jego następca?

EDukaCJa
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Formuła Konkursu była otwarta, mógł więc 
to być dowolny model pojazdu, statku lub samo-
lotu – jednak musiał być wykonany wyłącznie 
z kartonu. W szranki konkursowe stanęło pię-
cioro uczestników, prezentując modele rakiet, 
samolotów z II Wojny Światowej oraz szybowca.

 Jury Konkursu po burzliwej naradzie posta-
nowiło przyznać:
•	 I	miejsce	Patrykowi	Warjanowi	za	model	sa-

molotu bombowego „Superfortress Boeing 
B-17G”,

•	 II	miejsce	Tomkowi	Gaudzie	i	Sebastianowi	
Hajdukowi za modele rakiet „Nippon H II a”,

•	 III	miejsce	Kacprowi	Zaleńskiemu	za	model	
samolotu myśliwskiego „Brewster Buffalo” 
oraz Damianowi Despetowi za model szy-
bowca „Mucha”.
Uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy, 

nagrody książkowe oraz egzemplarze kultowego 
już obecnie wydawnictwa „Mały Modelarz”, na 
którym modelarstwa uczyły się całe pokolenia 

dzieci i młodzieży.
Modelarstwo jest doskonałą szkołą dokład-

ności i cierpliwości, uczy zasad bezpiecznego 
posługiwania się podstawowymi narzędziami 
i materiałami. Poprzez samodzielne budowa-
nie modeli  można szybciej poznać i zrozumieć 
podstawowe zasady fizyki i aerodynamiki, czy 
zasad ruchu pojazdów. 

Każdy model np. samolotu myśliwskiego 
czy bombowego, czołgu czy okrętu posiadał 
przecież swój „dorosły” odpowiednik, który 
brał udział w konfliktach zbrojnych, tworząc hi-
storię. Budując jego model – młodzież pośred-
nio poznaje historię otaczającego nas świata.

Warto pamiętać, że wielu doskonałych pilo-
tów, a nawet pierwszy polski kosmonauta Miro-
sław Hermaszewski zaczynało swoją karierę od 
modelarstwa – kto wie, może wśród uczestni-
ków tegorocznego Konkursu wyrasta jego na-
stępca?  

sposób wykonania pozwoliły na rado-
sne przeżywanie Dnia  Pańskiego Na-
rodzenia. 
Inicjatorem jasełek była klasa IIIC – 
i to uczniowie tej klasy czuwali nad 
całością imprezy pod czujnym okiem 
Lucyny Chytroś, wychowawcy klasy 
IIIC, która wykonała scenografię i była 
dobrym duchem dla młodych artystów. 
Uczniowie sami przygotowali scena-
riusz przedstawienia, sami przydzieli-
li sobie role oraz przygotowali stroje. 
Publiczność przyjęła przedstawienie 
na wesoło, co można było zobaczyć 
i usłyszeć. 
Nas, nauczycieli cieszy fakt, że w cza-
sach pośpiechu, zagonienia i notorycz-
nego braku czasu znalazła się grupa 
uczniów – zapaleńców, która chciała 
zrobić coś dla innych, pokazać jak 
można twórczo i aktywnie spędzić czas 
przygotowując jasełka. 

Święto Babci i Dziadka 
w Woli Zabierzowskiej
Jolanta Kosała
nauczyciel języka polskiego, Szkoła Pod-
stawowa w Woli Zabierzowskiej

20 stycznia w Szkole Podstawowej im. 
Jana Matejki w Woli Zabierzowskiej 
odbył się Dzień Babci i Dziadka. Była 
to wspaniała okazja dla wnucząt, aby 
słowami wierszy, piosenek, życzeń 
i własnoręcznie przygotowanymi upo-
minkami wyrazić swoje uczucia. 
W części artystycznej jako pierwsi wy-
stąpili najmłodsi uczniowie – dzieci 
z oddziału przedszkolnego. Z wyjątko-
wym wdziękiem i odważnie zaprezen-
towały montaż słowno-muzyczny. 
Dziadkowie podziwiali na scenie recy-
tujących wzruszające wiersze 
i śpiewających piosenki dla Babć 
i Dziadków uczniów z klas I-V. Goście 
mieli również okazję obejrzeć taniec 
country w wykonaniu dzieci z klas I-
-III, uczęszczających na zajęcia tanecz-
ne, a także układ taneczny z pompona-
mi i cza-czę w wykonaniu dziewcząt 
z klasy VI. Swoimi umiejętnościami 
akrobatycznymi pochwalili się chłopcy 
z klasy VI. 
Uroczystość zakończono składaniem 
życzeń i słodkim poczęstunkiem przy-
gotowanym przez rodziców.                                                                                                        

Wieczór poezji  
w Woli Batorskiej

Joanna Jurkiewicz
nauczyciel, PS w Woli Batorskiej

Nasze życie zostało zdominowane 
w znacznym stopniu przez technikę,  
życie dziecka również. Komputer,  
film wypełniają często jego  wolny czas, 
podsuwając gotowe obrazy i nie zosta-
wiając miejsca na wyobraźnię. 

Nie zauważamy czarodziejskiego świa-
ta, który sprawia, że na chwilę za-
trzymujemy się w codziennym biegu, 

możemy sami go kreować, ćwiczyć wyobraźnię 
i pomysłowość. Ten świat to coraz częściej zapo-
minany świat bajek, baśni i poezji.

Przedszkole w Woli Batorskiej chciało za-
chęcić wszystkich do wspólnego odwiedzenia 
tej zaczarowanej krainy. Dlatego też już po 
raz drugi mieliśmy zaszczyt zaprosić  naszych 
przedszkolaków z rodzicami na „ Wieczór po-
ezji”. Spotkanie odbyło się 17 listopada w Domu 

Kultury w późnych godzinach popołudniowych 
przy blasku świec.

W „Wieczorze…” mogły brać udział dzieci 
recytujące dowolnie wybrany, zabawny wier-
szyk: razem z rodzicami, solo lub ze swoim ro-
dzeństwem. Liczba chętnych była bardzo duża. 
Przedszkolaki śmiało i odważnie, zabawnie i ży-
wiołowo recytowały wiersze Jana Brzechwy, Ju-
liana Tuwima, Wandy Chotomskiej, Augustyna 
Urbana, Natalii Usemko. 

Rodzice z dużym zaangażowaniem i pomy-
słem towarzyszyli swoim pociechom podczas 
występów recytując wraz z dziećmi, przygoto-
wując kolorowe stroje i rekwizyty do scenicz-
nych popisów.

Niespodzianką dla zgromadzonych był wy-
stęp nauczycielek, które zaprezentowały swoją 
interpretację wiersza Juliana Tuwima „Loko-
motywa”.

Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni pa-
miątkowymi dyplomami oraz ciekawymi książ-
kami. Na zakończenie nasi mali artyści oraz zgro- 
madzeni goście mogli podzielić się swoimi wra-
żeniami przy kawie, herbacie i domowej szarlotce.

Mamy nadzieję, że wieczór, który wspólnie 
spędziliśmy pozostanie na długo w naszej pa-
mięci i zachęci wszystkich do częstego „ odwie-
dzania” zaczarowanej krainy poezji  

EDukaCJa
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Andrzejki u Tygrysków
Renata Dekert
nauczyciel, przedszkole sportowo-tane- 
czne Tygrysek

25 listopada w przedszkolu odbyła się  
zabawa andrzejkowa. Przedszkolaki w tym  
dniu przyszły ubrane w kolorach jesieni. 
Wspólnie, wszystkie grupy udekoro-
wały salę do zabaw tanecznych. Dzię-
kujemy rodzicom za pomoc dzieciom 
w tym zadaniu.  Wieszaliśmy kolorową 
bibułę, balony oraz jesienne liście. Po 
zatańczeniu jesiennego tańca „Wieje, 
wieje wiatr” rozpoczęliśmy wesołą za-
bawę taneczną przeplataną konkursa-
mi i zabawami.  
Był taniec na gazetach, na których ćwi-
czyliśmy naszą równowagę, aby nie 
spaść z coraz mniejszych kawałków 
gazet. Wróżby z butami zmierzający-
mi do drzwi i tu pantofle Piotrusia S. 
z Kangurków „doszły”  jako pierwsze.  
Po przerwie słodko-owocowej, tanecz-
nym krokiem wyruszyliśmy jesiennym 
pociągiem. Kierunek wskazywały nam 
postacie przypominające o jesieni. Cały 
bal zakończyliśmy tańcami z balonami, 
które dzieci zabrały sobie do domów. 
Zabawa była bardzo wesoła i udana. 

FIMO
Renata Siwek
Dom Kultury w Woli Batorskiej

FIMO, dla wielu osób brzmi zagadkowo, 
ale nie dla uczestniczek warsztatów sztu-
ki użytkowej, które odbyły się 20 grudnia 
w Domu Kultury w Woli Batorskiej. 
Już raz spotkałyśmy się na warsztatach 
poświęconych tej technice i poczyniły-
śmy zmagania z tą masą, teraz nauczo-
ne doświadczeniem i zaznajomione 
z techniką zrobiłyśmy trochę bardziej 
skomplikowane wzory koralików. 
Wszystkie uczestniczki warsztatów pil-
nie obserwowały prowadzącą warsztaty 
Natalię Nowacką, która krok po kroku 
pokazywała jak postępować z kolorową 
masą, aby powstały piękne kwiatowe 
motywy. To co zdążyłyśmy zrobić na 
warsztatach to tylko przygotowane ma-
teriały do wyrobu biżuterii. 
Gotowe wałeczki trzeba jeszcze uformo- 
wać w wisiorki lub koraliki, wypiec w pie- 
karniku i dopiero wtedy można przystą-
pić do oprawienia je w sznureczki lub  
cienki drut. Możliwości jest wiele i wszy- 
stko zależy od naszej pomysłowości. 
Fimo to nie tylko dobra zabawa w każ-
dym wieku, ale jest to sztuka, z której 
można czerpać wiele satysfakcji,  a dla 
osób sprawnych manualnie mających 
wolny czas daje możliwość  zarabiania 
pieniędzy nie wychodząc z domu.

Kolędujmy małemu
Alina Jachimczak 
nauczyciel nauczania zintegrowanego, 
SP w Niepołomicach

W ostatnim tygodniu nauki przed Świę-
tami Bożego Narodzenia dzieci ze Szkoły 
Podstawowej im. Króla Kazimierza 
Wielkiego w Niepołomicach z klasy Ie i Id 
zaprosiły swoich najbliższych i dyrekcję 
na wieczorne spotkanie świąteczne. 

Była szopka z Jezuskiem, Maryją, Józefem, 
aniołkami, pastuszkami i królami. Nie zabrakło 
również spieszących do żłóbka zwierzątek i dzieci 
z różnych stron świata. Uczniowie tekstami wier-
szy, kolęd i pastorałek, oraz układami taneczny-
mi wprowadzili widzów w świąteczny nastrój. 

Spotkanie zakończyło się wspólnym kolę-
dowaniem, oraz złożeniem życzeń świątecz-
nych i noworocznych. Zgodnie z polską tra-
dycją dzieci obdarowały zgromadzonych gości 
własnoręcznie wykonanymi prezentami, były to 
gustowne obrazki malowane na szkle  

Ogłoszenie o likwidacji stowarzyszenia

Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie uchwały nr 1/2011 Walnego Zebrania 
Członków Stowarzyszenia Klubu Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 3 w Niepołomicach 
– Podgrabiu z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie postawienia Stowarzyszenia w stan 
likwidacji i jego rozwiązania oraz na podstawie wniosku złożonego do Sądu Rejonowego 
dla Krakowa Śródmieścia, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego sygn. 
sprawy 26229-11-897 wszczęta została likwidacja Stowarzyszenia Klubu Przyjaciół Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Niepołomicach – Podgrabiu z siedzibą Niepołomice ul. Krakowska 14.

Do przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego wyznaczeni zostali Ludwik Kacprzak, 
Marian Hyska, Antonina Dudek, Dorota Taras, Stanisław Ojczyk, Stanisław Róg, Teresa 
Kawalec.
W związku z powyższym wzywa się do składania ewentualnych roszczeń w stosunku do 
Stowarzyszenia w terminie do 20 lutego 2012 roku na podany powyżej adres Stowarzysze-
nia.

Reprezentant likwidatorów Marian Hyska

EDukaCJa
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Teresa Kwiecień
starszy wychowawca 6-2 Hufca Pracy

7 grudnia na Zamku Królewskim odby-
ła się uroczysta wigilia, której organi-
zatorem była Małopolska Wojewódzka 
Komenda OHP w Krakowie oraz kadra 
6-2 Hufca Pracy w Niepołomicach.

Wigilia została poprzedzona mszą  
w intencji kadry, uczestników  
oraz zaproszonych gości w Ko-

ściele Parafialnym p.w. Dziesięciu Tysięcy Mę-
czenników w Niepołomicach, którą odprawił 
duszpasterz MWK OHP ks. Wiesław Ora-
wiecki. 

Następnie wszyscy zaproszeni goście prze-

szli na zamek. Miłym akcentem było przy-
witanie gości i wręczenie im świątecznych 
upominków wykonanych przez młodzież 6-2 
Hufca Pracy na warsztatach decoupage. Uro-
czystość rozpoczęła Komendant Wojewódzki 
dr Jolanta Zajączkowska witając przybyłych 
gości, życząc spokojnych i radosnych świąt. 

Honorowym gościem był Komendant 
Główny OHP Jerzy Mormul, wicewojewoda 
małopolski Andrzej Harężlak, przewodniczą-
cy Rady Miasta Niepołomic Marek Ciastoń,  
Rada programowa, starostowie, burmistrzo-
wie miast, pracodawcy, kadra kierownicza 
MWK OHP oraz przybyła na tę uroczystość 
młodzież. 

Komendant Główny OHP Jerzy Mormul 
przekazał wszystkim życzenia świąteczne, ży-
cząc spokojnych świąt i mile spędzonych chwil 
we wspólnym gronie. Podczas uroczystości 
komendant Jolanta Zajączkowska wręczyła 
nagrody laureatom konkursu „Ukryte talenty”. 

Po części oficjalnej nastąpiła krótka mo-
dlitwa poprowadzona przez ks. Wiesława Ora-

wieckiego, łamanie się opłatkiem i wspólne 
życzenia, po których wszyscy zasiedli do wi-
gilijnej kolacji. Na stołach pojawił się barszcz 
czerwony z uszkami, karp, kompot z suszonych 
owoców oraz świąteczne ciasto, przygotowane 
przez młodzież hufca w Niepołomicach. 

Wspólnie spędzony czas był okazją do 
rozmów, kolędowania i przypomnienia o zbli-
żających się Świętach Bożego Narodzenia. 
Uroczystość uświetniona została jasełkami 
przygotowanymi przez młodzież ŚHP z No-
wego Sącza pod kierunkiem wychowawcy 
Małgorzaty Kulpy. 

Przed wejściem do Sali Akustycznej moż-
na było obejrzeć wystawę prac plastycznych 
przygotowanych przez młodzież na konkurs 
„Ukryte talenty”. Po spotkaniu wigilijnym 
odbyło się spotkanie Komendanta Głównego 
OHP Jerzego Mormula z kadrą kierowniczą, 
podczas którego komendant podziękował ka-
drze za przygotowanie uroczystości nadania 
im. Błogosławionego Jana Pawła II Ochotni-
czym Hufcom Pracy w Łagiewnikach  

Uroczysta wigilia OHP

Społeczność Gimnazjum im Króla Władysława Jagiełły w Niepołomicach 

serdecznie dziękuje firmie Silgan White Cap 

za to, że od 10 lat pomaga nam wywołać uśmiech na twarzach potrzebujących rodzin naszych uczniów  
poprzez finansowe wsparcie mikołajkowo- świątecznych prezentów. 

Z życzeniami wszelkiej pomyślności. Dziękujemy

Podziękowanie
Dyrekcja Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Zabierzowie Bocheńskim składa serdeczne podziękowanie 
Członkom  Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi  w Zabierzowie Bocheńskim za po-
moc szkole w uzyskaniu certyfikatu „Odblaskowej szkoły” w II Edycji Konkursu Małopolskiego. 

Szkoła zajęła  II miejsce w województwie na 370 szkół uczestniczących w konkursie promującym bezpieczeństwo na 
drodze i I miejsce w powiecie wielickim. 

Dzięki zaangażowaniu członków Stowarzyszenia udało się pozyskać aż 14 litrów krwi podczas imprezy środowiskowej. 
Jest to postawa godna naśladowania, gdyż krew to najcenniejszy z leków – dar serca, które jest wyrazem troski o zdrowie 
i życie innych. Akcja krwiodawstwa była dedykowana osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych.

Jesteśmy dumni, że Stowarzyszenie tworzą ludzie, którzy nie boją się wyzwań i śmiało dążą do wytyczonego celu!!!

Lucyna Bednarczyk
Monika Bielarczyk

EDukaCJa
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Rozmowa  się  toczy… czyli śladami mniejszości – III

Śladami Łemków
Jesteśmy grupą 40 niepo-
łomickich gimnazjalistów, 
którzy od września 2010 
do czerwca 2011 roku brali 
udział w realizacji projektów 
unijnych: „Gimnazjalista 
poznaje świat” oraz „Gimna-
zjalista poznaje świat wokół 
siebie”.  

Postanowiliśmy poznać lu-
dzi wokół nas, którzy tro-
chę inaczej żyją, modlą się, 

przygotowują posiłki, zakładają 
inne stroje, podkreślając ważne 
wydarzenia, czasami inaczej się 
bawią. Takie założenie, sformu-
łowane przy znaczącej pomocy 
naszych nauczycieli, Małgorzaty 
Juszczyk i Krzysztofa Nowaka – 
doprowadziło nas do zorganizo-
wania Wypraw śladami Żydów, 
ewangelików, górali, Romów, 
Tatarów i Łemków. Tym razem 
przedstawiamy Łemków.

Nasza przygoda z poznawa-
niem świata mniejszości rozpo-
częła się od założenia Koła Mło-
dego Etnografa, później braliśmy 
udział warsztatach i wykładach, 
na których poznawaliśmy tajniki 
fotografii, dziennikarstwa i inter-
netowych witryn. 

Fotograficzne relacje znaleźć 
można na stronach interneto-
wych projektów www.gimetno-
graf.pl oraz www.gimpoznaje.
yoyo.pl  a także witrynie niepoło-
mickiego gimnazjum.  

Kim są Łemkowie?

Łemkowie to wschodnio-sło-
wiańska, ruska grupa etniczna 
(etnograficzna) zamieszkująca 
historyczny region Galicji, Za-
karpacia oraz północną część 
Słowacji.

Ilu Łemków żyje w Polsce?
Według spisu powszechnego z 2002 r.  
w Polsce żyje ok. 6 tys. Łemków, 
choć sami Łemkowie szacują 
swoją liczbę na ok. 60 tys.

Gdzie współcześnie żyją Łemko-
wie?
Obecnie tylko ok. 10 proc. Łem-
ków mieszka na obszarze Be-
skidu Niskiego, czyli na tzw. 

Łemkowszczyźnie. Większość 
Łemków żyje poza ojcowizną, 
głównie na terenie województwa 
dolnośląskiego, gdzie znaleźli się 
po II wojnie światowej w wyniku 
akcji „Wisła”, czyli narzuconej 
w latach 1947 - 1950,  przez  ów-
czesne władze,  akcji przesiedleń-
czej. 

Jakie jest pochodzenie Łemków?
Istnieje kilka teorii wyjaśnia-
jących pochodzenie Łemków. 
Najbardziej popularna w Polsce 
to teoria tzw. migracji woło-
skich. Począwszy od XV w. wę-
drująca łukiem Karpat ludność 
wołosko-ruska zasiedlała tereny 
późniejszej Łemkowszczyzny. 
Osadnicy byli głównie pasterza-
mi i wyznawcami kościoła pra-
wosławnego. Ukształtowana na  
przestrzeni kilku wieków Łemko- 
wszczyzna wyróżniała się więc 
odmiennością religijną, a także 
kulturową, językową i obyczajo-
wą.

Co oznacza słowo „Łemko”?

Łemkowie aż do XIX w. nazywali 
siebie Rusnakami. Nazwa Łemko 
pochodzi od słowa „łem”, co ozna-
czało – „tylko” lub „ale” i którego 
nie używali żadni Rusini, z wyjąt-
kiem Łemków. Słowo „łem” po 
części raziło i śmieszyło innych 
i samo określenie „Łemkowie” by- 
ło raczej przezwiskiem. Z czasem, 
utraciło prześmiewcze, czy nega-
tywne zabarwienie – w świado-
mości społecznej przylgnęło jako 
nazwa tej grupy etnicznej, którą 
sami zainteresowani przejęli.

Domy Łemków, tzw. chyzie, składały się z izby i komory przedzie-
lonych sienią. Jeszcze w czasach II RP istniało wiele chałup dym-
nych, gdzie gotowano na otwartym ogniu, a piec służył także  
i do spania. Stoły używane były tylko w sytuacjach uroczystych, 
np.: podczas świąt i wesel, a na co dzień jadano przy ławach.  
Na ścianie, na wprost drzwi, znajdowały się obrazy religijne,  
a także często wycinanki z papieru i bibułki.

Dziegciem leczyli grzybicę  
i chronili przed zakażeniami 
zwierzęta i ludzi. Korzyści ze 
stosowania tego specyfiku, 
były tak znaczące, ze ludzi nie 
odstraszał specyficzny zapach 
i chętnie kupowali produkt, 
czyniąc handel nim opłacalny 
dla Łemków.
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Jak wyglądało codzienne życie 
Łemków?
Łemkowszczyzna to teren gó-
rzysty. Wsie łemkowskie leżały 
w górskich dolinach, gleby były 
tam słabe i mało żyzne, powyżej 
wsi znajdowały się pastwiska. Do 
połowy XIX w. Łemkowie żyli 
głównie z  hodowli owiec i upra-
wy roli. Ograniczenie hodowli 
przyczyniło się do dużego zu-
bożenia Łemków, którzy szukali 
zajęć dodatkowych, takich jak na 
przykład: produkcja mazi i ter-
pentyny (Łosie, Bielanka), ob-
róbka kamienia (Bartne), a także 
emigrowali do USA i Kanady. 
Domy Łemków, tzw. chyzie, skła-
dały się z izby i komory przedzie-
lonych sienią. Jeszcze w czasach 
II RP istniało wiele chałup dym-
nych, gdzie gotowano na otwar-
tym ogniu, a piec służył także 
i do spania. Stoły używane były 
tylko w sytuacjach uroczystych, 
np.: podczas świąt i wesel, a na 
co dzień jadano przy ławach. Na 
ścianie, na wprost drzwi, znajdo-
wały się obrazy religijne, a także 
często wycinanki z papieru i bi-
bułki.

Na czym polegała produkcja mazi?
Wypalanie dziegciu, było starym 
fachem Łemków. Maź i dziegieć 

robili Łemkowie najczęściej ze 
smolnych pniaków sosnowych, 
czyli tzw. „karpiny”, rzadziej 
z brzozy. Do przeróbki brano 
najchętniej pniaki, które już jakiś 
czas leżały w ziemi i miały spo-
ro żywicy. W dole (leju, zwanym 
mieleszczem), płonęły szczapki 
drewna rozgrzewając  maź, któ-
rą specjalną rurka skraplano do 
beczułki. 
Cały proces destylacji zabezpie-
czano glinianym kopcem. Naj-
pierw pojawiała się terpentyna, 
później dziegieć, a na końcu maź.  
Maziarze, sprzedawcy mazi na 
swych wozach,  docierali, sprze-
dając swój produkt na użytek 
medycyny czy rzemiosła, nawet 
na  Łotwę czy  Bałkany. Wytwa-
rzana przez Łemków maź służyła 
do konserwacji i smarowania osi 
wozów. 
Dziegciem leczyli grzybicę 
i chronili przed zakażeniami 
zwierzęta i ludzi. Korzyści ze sto-
sowania tego specyfiku, były tak 
znaczące, ze ludzi nie odstraszał 
specyficzny zapach i chętnie ku-
powali produkt, czyniąc handel 
nim opłacalny dla Łemków. Pod 
koniec XIX w., kiedy rozwinął 
się przemysł naftowy, zaprzestali 
wyrobu mazi. Zajęli się produk-
cją i handlem smarami. Ostatni 

wędrowny maziarz Dmytro Ka-
reł  z Łosia zakończył działalność 
w 1970 r.
Wędrując, handlowano również 
wyrobami z drewna. W każdej 
wsi łemkowskiej wyrabiano gon-
ty i inne przedmioty drewniane. 
Jaworowe lub bukowe  łyżki, wał-
ki do ciasta, wieszaki do ubrań, 
czy  jodłowe lub świerkowe na-
czynia bednarskie. Z leszczyny 
powstawały fujarki, z brzozy 
– grzechotki i inne zabawki, a z  
lipy –  foremki do ciasta.

Czy Łemkowie nosili charaktery-
styczne stroje?
Najbardziej charakterystyczną 
częścią stroju Łemków były czu-
chy- rodzaj płaszcza z bardzo du-
żymi kołnierzami. Czuchy były 
tak charakterystyczne dla nich, 
że XIX-wieczny badacz Karpat, 
Wincenty Pol nadał góralom 
z Beskidu Małego nazwę „Czu-
chońców”. Stroje kobiece były 
bardziej kolorowe od męskich, 
ale nie tak barwne i ozdobne 
jak u górali czy Lachów Sądec-
kich. Niestety tradycyjne stroje 
łemkowskie przetrwały we frag-
mentach, niemal tylko wyłącznie 
w muzeach.

Jaką religię wyznawali Łemkowie?
Łemkowie pierwotnie byli wy-
znania prawosławnego, a po za- 
warciu unii brzeskiej w 1596 r., 
stopniowo przechodzili do Ko-
ścioła Greko- Katolickiego. Ne-
gatywnego znaczenia nabrało 
wtedy słowo „pop”, z czego wie-
le osób nie zdaje sobie do dziś 

sprawy, w odróżnieniu od słowa 
„prezbiter” zarezerwowanego dla 
duchownych greko-katolickich. 
Po drugiej wojnie światowej wła-
dze komunistyczne zlikwidowały 
Kościół Greko- Katolicki i prze-
jęły jego majątek. Większość  
Łemków zwróciła się ponownie 
w stronę prawosławia, przede 
wszystkim ze względu na podo-
bieństwo liturgii. 
Charakterystycznym elementem 
krajobrazu Łemkowszczyzny 
są cerkwie. Posiadają one układ 
trzyizbowy-nawa, prezbiterium 

kuchnia łemkowska

Żurek na serwatce
2L serwatki (nie można jej 
zastąpić mlekiem, czy ma-
ślanką) wlewamy do wyso-
kiego garnka i gotujemy na 
kawałku wędzonego bocz-
ku (około 30 dag) wraz z 5 
listkami laurowymi, 10 zia-
renkami ziela angielskie-
go i pokrojonym w płatki 
czosnkiem (do smaku, np. 
4 ząbki). Gdy serwatka za-
gotuje się, a zapach boczku 
rozejdzie się po kuchni, wyj-
mujemy mięso, studzimy, 
a następnie kroimy w kostkę 
i z powrotem wrzucamy do 
żurku. Gdy zupa nasiąknie 
smakiem i zapachem wę-
dzonek, doprawiamy ją solą 
i majerankiem. Żur łemkow-
ski ma rzadką konsystencję 
i charakterystyczny zapach, 
pochodzący z serwatki, 
w smaku jest naprawdę wy-
jątkowy. 

Kasza ze śliwkami
25 dag kaszy, 25 dag suszo-
nych śliwek, masło, cukier
Kasze przepłukać, ugotować 
na sypko. Suszone śliwki bez 
pestek, umyć i zalać niewiel-
ką ilością wody ok. 20 min. 
Odcedzić. Żaroodporne na-
czynie wysmarować masłem 
i układać warstwami: kaszę, 
śliwki, kaszę, według uznania 
posypując trochę cukrem. 
Ostatnią warstwę polać ma-
słem i zapiekać w piekarniku 
przez 30 minut.

W każdej wsi łemkowskiej wyrabiano gonty i inne przedmioty 
drewniane. Jaworowe lub bukowe łyżki, wałki do ciasta, wie-
szaki do ubrań, czy jodłowe lub świerkowe naczynia bednarskie.  
Z  leszczyny powstawały fujarki, z  brzozy – grzechotki i inne  
zabawki, a z  lipy -  foremki do ciasta.
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i tzw. Babiniec (miejsce modlitwy 
przeznaczone tylko dla kobiet, 
które tym samym nie mogły mo-
dlić się w pozostałych miejscach 
cerkwi). Nawę od prezbiterium 
oddziela ikonostas, w którym 
znajdują się bogato zdobione tzw. 
carskie wrota. Ikonostasy wyko-
nywane były według określonych 
reguł. 

Gdzie znajdują się najpiękniejsze 
cerkwie na terenie Polski?
Współcześnie cerkwie znajdu-
ją się w wielu miejscowościach 
Beskidu Sądeckiego i Niskiego, 
najczęściej użytkowane są przez 
parafie rzymsko-katolickie. Naj-
cenniejsze z nich w Powroźniku, 
Kwiatoniu i Owczarach mają być 
niebawem wpisane na światową 
listę dziedzictwa UNESCO.

Jakie były charakterystyczne świę-
ta obchodzone przez Łemków?
Łemkowie corocznie obchodzili 
święta związane z Bożym Naro-
dzeniem, Wielkanocą, Zielony-
mi Świątkami (Rusala), a także 
dniem Świętego Jerzego. Dużą 
rolę odgrywały odpusty, szcze-
gólnie „ruski odpust” w Lewoczy. 
Obowiązywały również ściśle 
określone obrzędy pogrzebowe. 
Uważano, że za ich nieprzestrze-
ganie zmarły będzie straszył lub 
szkodził gospodarstwu.

W jaki sposób kształtowała się 
tożsamość Łemków?
Kształtowanie się odrębności 
grupowej Łemków związane było  

przede wszystkim z przynależno-
ścią do wschodniego kręgu kul- 
turowego. Religia, związane z nią  
obyczaje i język zdecydowały o po- 
jawieniu się silnego poczucia 
odrębności, zaczęło się to dziać 
w XIX w. Podstawowymi święto-
ściami dla Łemków stawały się, 
w przeciwieństwie do Polaków, 
„ruska wiara, ruski język, ruska 
ziemia”.

Czy były jakieś wydarzenia które 
miały wpływ na kształtowanie się 
świadomości narodowej Łem-
ków?
Duży wpływ miało na pewno 
uwięzienie i prześladowanie 
przez władze austriackie dzia-
łaczy łemkowskich w obozie 
w Talerhofie w czasie I wojny 
światowej, wokół których zaczęła 
powstawać legenda martyrolo-
gii. Powołanie w grudniu 1918 
r. we Florynce Ruskiej Repu-
bliki Narodowej, w Komańczy 
tzw. Republiki Komańczańskiej 
świadczyło, że Łemkowie chcą 
sami decydować o swoim losie 
i przyszłości.

Jaką rolę w historii Łemków ode-
grała II wojna światowa?
Wydarzenia II wojny światowej 
wywarły ogromne piętno na 
losy Łemkowszczyzny. Niemcy 
wspierali organizacje proukraiń-
skie, które z kolei starały się od-
działywać na Łemków i przycią-
gać do współpracy z Niemcami. 
Tylko nieliczna grupa Łemków 
dała się zwieść tej propagandzie. 

Po powstaniu w 1943 r. UPA 
(Ukraińskiej Powstańczej Armii) 
na terenie Łemkowszczyzny uda-
ło się stworzyć tylko jeden od-
dział – sotnię Smarnego, rozbitą 
w 1947 r. 
Konsekwencją wydarzeń II woj-
ny światowej były najpierw do-
browolne, a potem przymusowe 
wysiedlenia ludności ukraińskiej 
w latach 1945- 1946, a w 1947 r. 
słynna akcja „Wisła”, która objęła 
prawie wszystkich Łemków. Oko-
ło 70 tys. Łemków zostało wysie-
dlonych do ZSRR i ponad 30 tys. 
do województw zachodniej i pół-
nocnej Polski. W ten sposób Łem-
kowie utracili swoje ojcowizny.

Czy Łemkowie mogli wrócić na 
swoją ojcowiznę?
Łemkowie wysiedleni i rozpro-
szeni w wyniku akcji „Wisła” 
bardzo tęsknili za rodzinnymi 
stronami. Symbolem tęsknoty za 
utraconą „małą ojczyzną” stał się 
słynny krynicki malarz prymity-
wista - Nikifor Krynicki – Epi-
fan Drobniak, który wysiedlony 
w okolice Szczecina, trzykrotnie 
wracał do Krynicy, by w końcu 
uzyskać od władz zgodę na pobyt 
tam aż do śmierci w 1968 r. 
Po przemianach w 1956 r. zmie-
nił się nieco stosunek władz PRL-
-u do Łemków. Cofnięto bardzo 
rygorystyczny zakaz powrotu, ale 
szacuje się, że w rodzinne strony 
powróciło tylko ok. 6 tys. rodzin. 
Było to spowodowane między in-
nymi tym, że Łemkowie nie mieli 
możliwości odzyskania utraco-
nych domów i ziem.

Jaka jest aktualnie sytuacja Łem-
ków?
Po demokratycznych przemianach  
1989 r. bez przeszkód działać mogą  
łemkowskie organizacje, stowa-
rzyszenia, zespoły folklorystycz-
ne. Język łemkowski może być 
bez przeszkód nauczany w szko-
łach. Dużą popularność zyska-
ło święto  kultury łemkowskiej 
„Łemkowska Watra”, które gro-
madzi Łemków z całego świata. 
Przyszłość Łemków, to czy prze-
trwają i w jakiej kondycji, zależy 
więc głównie od nich samych  

Symbolem tęsknoty za utraconą „małą ojczyzną” stał się słyn-
ny krynicki malarz prymitywista – Nikifor Krynicki – Epifan  
Drobniak, który wysiedlony w okolice Szczecina, trzykrotnie 
wracał do Krynicy, by w końcu uzyskać od władz zgodę na  
pobyt tam aż do śmierci w 1968 r.

ŚlaDaMi MNiEJszOŚCi

trwać w Opactwie św. Woj-
ciecha. Podejmujemy wszelkie 
możliwe starania duchowe i fi-
zyczne, by z tego miejsca płynę-
ła Boża chwała, jak również by 
przetrwało miejsce polskiego 
dziedzictwa narodowego.

Zaraz po wojnie, gdy kon-
went był mocniejszy, pomagały-
śmy ludności cywilnej i innym 
klasztorom. W Staniątkach m.in. 
znalazły schronienie warszaw-
skie Sakramentki po zniszczeniu 
ich klasztoru w czasie powstania 
warszawskiego. Mamy nadzieję, 

że w obecnej dobie, w przeded-
niu zbliżającego się jubileuszu 
800-lecia Opactwa, możemy li-
czyć na życzliwą pomoc.

Ze swej strony odwdzięczamy 
się codzienną modlitwą i ascezą 
życia mniszego w intencji na-
szych Dobroczyńców, prosząc 
również o Boże błogosławień-
stwo w życiu osobistym i w  po-
dejmowanych przez nich przed-
sięwzięciach  

dokończenie ze str 27
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HarCErstwO

Swym czynem świeć, 
jak orzeł leć

Katarzyna Cieluch,
instruktorka ZHR, zuchmistrzyni

Rok harcerski 2011 zakończyliśmy  
tradycyjnie Wigilią Szczepu „Puszcza” 
ale także owocną pracą...

W grudniu odbyła się świąteczna 
akcja zbiórki żywności. W wy-
branych sklepach spożywczych, 

na terenie całej gminy Niepołomice rozmiesz-
czone były specjalne kosze, w których można 
było zostawić produkty. Akcję zorganizował 
bank żywności. 

Współpracując z marketem „Wnęk” za-
równo harcerze jak i harcerki codziennie 
opiekowali się stoiskiem zachęcając do udzia-
łu w akcji. W porannych, jak i wieczornych 
godzinach do koszyka można było wrzucać 
produkty długoterminowe takie jak mąka, 
kasza, ryż, konserwy czy słodycze. W zbiórkę 
włączyło się wiele osób. Efekt był znakomity. 
Zebrane produkty żywnościowe oddaliśmy 
do banku żywności, który ma rozdzielić je 
między mieszkańców naszej gminy.

życzenia noworoczne

Fragment piosenki „Ogniobranie” to ży-
czenia dla wszystkich Niepołomiczan na 
nowy, 2012 rok.

„Trzeba tylko znać drogę, trzeba tylko 
chcieć tam dojść. Do tego miejsca ognio-
brania, do miejsca chciwego czerpania. 
I uważnie się rozglądać by nikt nie czekał 
daremnie. I nie omijać tchórzliwie tego, 
co twoim udziałem. I cierpliwie szukać 
światła choćby najsmutniej, najciemniej. 
I uwierzyć w sprawy wielkie, choć cię zmę-
czą nieważne i małe.”

Z harcerskim pozdrowieniem, czuwaj!

Dzień Myśli Braterskiej

22 lutego każdego roku przez harcerzy 
i skautów na całym świecie obchodzone 
jest święto przyjaźni zwane Dniem Myśli 
Braterskiej. Tego dnia w 1857 roku uro-
dził się generał Robert Baden Powella, 
twórca i założyciel skautingu. 22 lutego 
urodziła się także jego żona Olave Ba-
den-Powell – naczelna skautka świata. 
Dlatego w ten dzień harcerze myślą o so-
bie, składają wzajemnie życzenia, przesy-
łają kartki i sms, organizują gry terenowe 
lub spotykają się przy ognisku. 

„Zawsze zadawałem sobie pytanie, jak 
uniknąć wojen, tej okropności, tego sza-
leństwa. Dorośli widocznie nie potrafią 
tego zrobić. Różnice ras, religii, narodowo-
ści i majątku stanowią dla nich zaporę nie 
do przebycia. Nie rozumieją się wzajem-
nie. W istocie prawie wszystko ich dzieli, 
nie ma żadnej wspólnoty między doro-
słymi odmiennego pochodzenia. Po raz 
pierwszy zdałem sobie z tego sprawę w In-
diach. Dlatego zetknąłem ze sobą synów 
i córki Brytyjczyków i Hindusów, aby się 
razem bawili, razem tańczyli, razem śpie-
wali i urządzali przedstawienia teatralne 
- i popatrz: młodzi rozumieli się lepiej niż 
dorośli, nie odczuwało się różnicy ras, re-
ligii, narodowości i poziomu życia. Jestem 
przekonany, że dziś, gdy tamte dzieci do-
rosły, rozumieją się nawzajem lepiej niż 
ich rówieśnicy, którzy za młodu bawili się 
tylko z dziećmi z tego samego środowiska” 
– twierdził gen. Powell.

W ułożonym przez twórcę harcerstwa 
Prawie Skautowym, czwarty punkt 
brzmi: Skaut jest przyjacielem wszyst-
kich, a bratem każdego innego skauta. 
Ten tekst powstał około stu lat temu, 
gdy wrogość między narodami była po-
wszechna, niemal każdy sąsiad był uwa-
żany za nieprzyjaciela.

Dzień Myśli Braterskiej uświadamia 
skautom na całym świecie, jak jest ich 
wielu i że wszyscy są dla siebie braćmi 
niezależnie od koloru skóry, narodowo-
ści, czy wieku.

Źródło: Wikipedia i strony ZHR

„Jako harcerka bardzo lubię takie akcje. 
Pomagając innym, pełnie służbę, która daje mi 
mnóstwo radości. Tym razem udało się pomóc 
także Siostrom Benedyktynkom, które potrze-
bowały wsparcia” – mówi Iza, zastępowa.

W dniach 21 do 23 grudnia odbyły się targi  
Bożonarodzeniowe połączone z Targami Klasz- 
tornymi na rynku w Niepołomicach. Podczas 
tego wydarzenia swoje wyroby zaprezentowała 
5 Niepołomicka Drużyna Harcerek „Gawra”.

Druhny postanowiły wystawić swoje rę-
kodzieło na sprzedaż. Jako, że w tym roku ce-
lem drużyny jest rozwój kulturalny oraz ćwi-
czenie kreatywności, harcerki zrobiły gliniane 
świeczniki oraz choinki w modnym ostatnimi 
czasy, ekologicznym stylu - ze słomy, ozdabia-
jąc je kokardkami oraz suszonymi owocami 
i cynamonem.

Druhny miały okazję pracować indywi-
dualnie, rozwijając swoje zdolności manual-
ne. Potrzebna była też współpraca, aby zebrać 
materiały konieczne do wykonania ozdób. 

„Jestem pewna, że teraz każda z nich 
będzie mogła stworzyć podobne ozdoby 
w domu. Nauczyłyśmy się czegoś i miałyśmy 
z tego ogrom radości” – mówi Nina, druży- 
nowa „Gawry”  

W ułożonym przez twórcę harcerstwa  
Prawie Skautowym, czwarty punkt brzmi: 
Skaut jest przyjacielem wszystkich, a bra- 
tem każdego innego skauta. Ten tekst 
powstał około stu lat temu, gdy wrogość 
między narodami była powszechna, nie-
mal każdy sąsiad był uważany za nie- 
przyjaciela.

Dzień Myśli Braterskiej uświadamia 
skautom na całym świecie, jak jest ich 
wielu i że wszyscy są dla siebie braćmi 
niezależnie od koloru skóry, narodowo-
ści, czy wieku.
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Anna Morton: Jak rozpoczęła się 
Twoja przygoda z wolontariatem 
w Niepołomicach?
Danuta Wieliczko-Kacik: Pierw- 
sze kroki w wolontariacie stawia-
łam dawno temu w Stowarzysze-
niu Św. Brata Alberta w Niedź-
wiedziu. Do Niepołomic trafiłam 
roku w 2010, przez Szkołę Pra-
cowników Służb Społecznych 
i Medycznych w Myślenicach, 
gdzie wówczas się uczyłam. Wte-
dy wraz ze Stowarzyszeniem 
„Dziecięce Marzenia” nawiązałaś 
współpracę ze szkołą, poszukując 
chętnych do opieki nad osobami 
niepełnosprawnymi podczas tur-
nusu letniego w Niepołomicach.

Skąd pomysł na taką formę spę-
dzania czasu wolnego?
Odkąd sięgam pamięcią, moja 
mama zawsze mówiła, że należy 
pomagać innym bez względu na 
kolor skóry, chorobę czy niepełno-
sprawność, a mamy trzeba słuchać. 
Tak więc staram się pomagać. Słu-
ży mi temu zawód, który przez lata 
wykonywałam, byłam pielęgniar-
ką. Robię to z potrzeby serca.

Podczas letnich turnusów dla 
osób niepełnosprawnych w Nie-
połomicach zajmujesz się najbar-
dziej doświadczoną przez choro-
bę uczestniczką. Czy nie jest to 
za ciężka praca dla tak drobnej 
osoby jak Ty?
To jest bardzo odpowiedzialna 
i trudna praca ale jakoś daje radę. 
W dźwiganiu i przekładaniu mo-
jej podopiecznej na wózek ochoczo 
pomagali mi koledzy wolontariu-
sze, a w tym roku była to moja 
córka Kasia.

Patrząc na to jak Twoja pod-
opieczna Cię traktuje, można po-

myśleć, że zaprzyjaźniłyście się.
Moja podopieczna jest osobą nie-
pełnosprawną od urodzenia. Całe 
życie świat ogląda z pozycji leżącej 
lub półsiedzącej. Ma swoje humo-
ry, a do tego jest to osoba z tempe-
ramentem. Temperament ten daje 
jej siłę napędową. Bardzo zżyły-
śmy się ze sobą już podczas nasze-
go pierwszego wspólnego turnusu. 
Do tego stopnia, że  nie chciała 
ona nikogo innego do opieki na 
kolejnym turnusie.

Skąd bierzesz siłę do pracy z oso-
bami niepełnosprawnymi?
Z potrzeby serca.

Co daje Ci pobyt z ludźmi cho-
rymi podczas letnich turnusów 
opiekuńczych w Niepołomicach?
Mogę pomagać innym w teraź-
niejszym świecie, pełnym obojęt-
ności na ludzkie cierpienie, nie-
szczęście.

Podczas ubiegłorocznego tur-
nusu w opiece nad Twoją pod-
opieczną pomagała Ci córka Ka-
sia. Trudno było ja namówić na 
przyjazd na turnus?
Nie. Kasia zgodziła się od razu, 
chociaż miała wątpliwości czy 
podoła takiej odpowiedzialności. 
Jednak, gdy nadszedł czas wyjaz-
du na turnus, z ochotą i ciekawo-
ścią pojechała.

Czy jeszcze wesprzesz  swoją po-
mocą kolejne turnusy dla niepeł-

„Barwy wolontariatu” dla Danuty wieliczko-kacik

7 listopada w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie 
odbyła się Małopolska Gala Wolontariatu. Rozstrzygnięto kon-
kurs „Barwy wolontariatu” oraz konkurs na organizację przyja-
zną wolontariuszom.

Danuta Wieliczko-Kacik otrzymała wyróżnienie Prezydium Sieci 
Wolontariatów w Polsce za pracę i poświęcenie na rzecz potrze-
bujących. Od dwóch lat przyjeżdża do Niepołomic, by uczestni-
czyć w organizowanych w naszej gminie letnich turnusach opie-
kuńczych dla osób niepełnosprawnych. Na co dzień zajmuje się 
wyszukiwaniem i promowaniem artystów ludowych. Z zawodu 
jest pielęgniarką. 

Wyróżniona podczas turnusu, przez dwa tygodnie towarzyszyła 
w wypoczynku jednej z najbardziej poszkodowanych przez los 
uczestniczek turnusu. 

Danuta jest dobrą, cierpliwą, zawsze uśmiechniętą osobą, gotową 
pomóc każdemu potrzebującemu. Zgłoszenie jej kandydatury do 
konkursu „Barwy wolontariatu” było formą podziękowania przez 
organizatorów letnich turnusów opiekuńczych za wszelką pomoc.

Zgłoszenie do plebiscytu „Barwy wolontariatu” było formą po-
dziękowania ze strony Stowarzyszenia „Dziecięce Marzenia”, jako 
organizatora letnich turnusów dla osób niepełnosprawnych za 
niesamowitą pracę, jaką Danuta wkłada w opiekę nad ich uczest-
nikami. Ogromnie cieszymy się, że Danuta została doceniona 
przez szersze grono i gratulujemy wyróżnienia.

wOlONtariat

z potrzeby serca
Z Danutą Wieliczko-Kacik rozmawia Anna Morton

Odkąd sięgam pamięcią, moja mama zawsze mówiła, że należy 
pomagać innym bez względu na kolor skóry, chorobę czy nie-
pełnosprawność, a mamy trzeba słuchać. Tak więc staram się 
pomagać. Służy mi temu zawód, który przez lata wykonywałam, 
byłam pielęgniarką. Robię to z potrzeby serca.

nosprawnych w Niepołomicach?
Jeśli tylko mnie zaproszą to tak! 
Mam nadzieję, że się tak stanie, 
a jeśli nie, to sama się wproszę, bo 
gdzie znajdę tak przemiłych ludzi 
jak tam. Jesteśmy z różnych stron 
naszego kraju, a czujemy się jak 
rodzina.

Czym zajmujesz się na co dzień?
Jestem gospodynią domową  i świe- 
żo upieczonym terapeutą zajęcio-
wym. Pomagam mężowi przy 
rzeźbach. Fascynuję się masa-
mi plastycznymi, koronkarstwem  

i szeroko pojętym rękodziełem  
artystycznym.

Jakie jest Twoje życiowe motto?
Moje motto życiowe: To co było to 
przeszłość, to co będzie to tajem-
nica, a dzień dzisiejszy jest darem 
losu  

Chcę pomagać innym w teraźniejszym świecie, pełnym obojęt-
ności na ludzkie cierpienie, nieszczęście. Moje motto życiowe:   
To co było to przeszłość, to co będzie to tajemnica, a dzień dzi- 
siejszy jest darem losu.
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Bal osób niepełnosprawnych

Stawiam na siebie

Anna Morton
doradca burmistrza ds. osób niepełnosprawnych

12 stycznia na Zamku Królewskim 
odbył się kolejny karnawałowy bal osób 
niepełnosprawnych. Organizatorem od 
wielu już lat jest Gmina Niepołomice.

Impreza cieszy się ogromnym zaintereso-
waniem, tak wśród niepełnosprawnych 
mieszkańców Gminy Niepołomice, jak 

i wśród gmin sąsiednich. To jedyna tego typu 
impreza w całym województwie małopolskim 
na tak dużą skalę. 

W tym roku niepołomicki zamek gościł 
200 osób. Bawili się podopieczni środowi-
skowych domów samopomocy z Niepo-
łomic, Tomaszkowic, Brzezia, mieszkańcy 
wspólnoty „Betel” z Niepołomic, mieszkańcy 
„Domu Chleba” w Niepołomicach, mieszkań-
cy Domu Pomocy „Zapiecek” z Zabierzowa 
Bocheńskiego, uczestnicy Klubu Rehabili-
tacji Niepełnosprawnego Seniora i Warsz-
tatów Terapii Zajęciowej z Krakowa przy ul. 
Czarnowiejskiej oraz zaprzyjaźnione osoby 
z Wieliczki, Woli Radziszowskiej, Krakowa, 
Tarnowa, Kłaja.

Bal uroczyście otworzył burmistrz Roman 
Ptak. Przekazał też wszystkim zebranym ży-
czenia udanej zabawy od przewodniczącego 
Rady Miejskiej Marka Ciastonia.

Od początku imprezy uczestnikom dopi-
sywały humory, a tańcom nie było końca. Jak 
zwykle zagrał zespół „Lester”. Dla wielu bal 

Elżbieta Latos
Stowarzyszenie Rodziców Dzieci 
Niepełnosprawnych Dobro Dziecka

Od kwietnia 2011 do lutego 2012 roku  
został realizowany pierwszy etap  
projektu „Stawiam na siebie” przez  
Stowarzyszenie Rodziców Dzieci  
Niepełnosprawnych „Dobro Dziecka” 
na rzecz Środowiskowych Domów  
Samopomocy w Brzeziu, Tomaszkowi-
cach i Niepołomicach.

Osoby objęte projektem wzięły udział 
w zajęciach: psychologicznych, psy-
chiatrycznych, rehabilitacyjno-re-

laksacyjnych, savoir-vivre, kosmetycznych, 
autoanalizy, z komunikacji interpersonalnej, 
treningu jak radzić sobie ze stresem, treningu 
budowania pewności siebie. 

Beneficjenci uczestniczyli w balu inaugu-

racyjnym, wyjeździe usamodzielniający do  
Wrocławia, pikniku, wyjeździe do Opery 
Krakowskiej, Teatru Słowackiego i Filharmo-
nii Krakowskiej. 

W marcu zostaną wyłonione osoby z do-
tychczas uczestniczących w projekcie do dru-
giego etapu. Kontynuacja projektu zapewnia 
uczestnikom zajęcia z doradcą zawodowym, 
prawnikiem, zajęcia aktywnego poszukiwa-
nia pracy, kursy doskonalące, psychiatryczne, 
psychologiczne i relaksacyjno-rehabilitacyj-
ne. Uczestnicy wezmą udział w wyjeździe 

w Bieszczady, plenerze karier, balach i wyjaz-
dach do ośrodków kultury.  

Projekt jest realizowany w ramach Progra-
mu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt jest 
współfinansowany przez Unię Europejską w ra-
mach Europejskiego Funduszu Społecznego   

Podziękowanie

Tegoroczny bal wsparli:
•		 Gminna	 Spółdzielnia	 Samopomoc	

Chłopska w Niepołomicach
•		 Firma	Handlowa	„MARS”	w	Niepoło-

micach
•		 Firma	 Handlowo-Usługowa	 „WNĘK”	

w Niepołomicach
•		 Coca	Cola	HBC	Polska	sp.	z	o.o.	w	Sta-

niątkach
•		 Agencja	 Pracy	 Tymczasowej	 OTTO	

Polska

był okazją do spotkania się z przyjaciółmi, nie 
widzianymi od kilku miesięcy. 

Impreza nie odbyłaby się bez pomocy 
ludzi życzliwych i otwartych na wspieranie 
działań na rzecz osób niepełnosprawnych  

Podziękowanie 
 
 
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niepołomicach 
serdecznie dziękuje Państwu Agnieszce i Krzysztofowi Karcz za 
przekazanie naszym małym podopiecznym maskotek otrzymanych od 
swoich gości weselnych zamiast kwiatów. 

Dzięki Państwa pomysłowości i chęci podzielenia się swoim szczęściem 
z innymi mogliśmy uszczęśliwić gromadkę dzieci. 

Serdecznie dziękujemy, a na nowej drodze życia życzymy dużo 
szczęścia i radości. 
 
Kierownik MGOPS 
Ewa Krzysica 
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Mieć wyobraźnię miłosierdzia

Magdalena Rogóż 
pedagog, Zespół Szkół im. Ojca Świętego Jana 
Pawła II w Niepołomicach

6 grudnia w Filharmonii Krakowskiej 
im. Karola Szymanowskiego rozstrzy-
gnięto V edycję Małopolskiego Konkur-
su „Mieć wyobraźnię miłosierdzia”.

W małopolskim projekcie – który 
miał na celu przygotowanie mło-
dych ludzi do niesienia pomocy 

potrzebującym, chorym, niepełnosprawnym, 
samotnym – wzięło udział prawie 4 tysiące 
uczniów z gimnazjów i szkół ponadgimna-
zjalnych, w tym dziesięcioosobowa grupa 
wolontariuszy z Zespołu Szkół im. Ojca Św. 
Jana Pawła II w Niepołomicach pod opieką 
pedagoga szkolnego, autorki artykułu. 

Projekt „Pomagam bo lubię” realizowa-
ny przez młodzież niepołomickiego Zespo-
łu Szkół został laureatem tegorocznej edycji 
konkursu. Laureatów wyłoniono podczas 
wielostopniowych eliminacji: ocena projektu, 
ocena sprawozdania z podjętych działań, ini-
cjatyw, a także przeglądy regionalne. 

Wolontariusze z Niepołomic zaprezen-
towali swoją działalność w formie prezenta-
cji multimedialnej oraz wykonania utworu 
muzycznego w Auli Jana Pawła II w Łagiew-
nikach w dniu 8 listopada ubiegłego roku. 
W podzięce za trud i pracę świadczoną na 
rzecz potrzebujących, młodzieży z Zespołu 
Szkół wręczono na scenie Krakowskiej Filhar-
monii dyplomy oraz  talony na zakup nagród. 

W uroczystej gali wzięli udział metropo-
lita krakowski kardynał Stanisław Dziwisz, 
biskup tarnowski Wiesław Lechowicz i Marek 
Sowa, marszałek Województwa Małopolskie-
go. Ponadto podczas uroczystości  wysłucha-
no recitalu światowej sławy śpiewaczki opero-
wej Zofii Kilanowicz. Uroczystość prowadziła 
Lidia Jazgar, wokalistka zespołu „Galicja”.

Docenienie i wyróżnienie jest dużym suk-
cesem dla wolontariuszy z Niepołomic, który 

jeszcze bardziej motywuje do podejmowania 
różnorodnych działań pomocowych głów-
nie w lokalnej społeczności, a także umacnia 
w przekonaniu, że tego typu inicjatywy są po-
trzebne i zauważane  

wOlONtariat
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Rozwój motoryczny dzieci

Anna Omilianowska
pedagog specjalny, nauczyciel nauczania zinte-
growanego SP w Niepołomicach

Czasami zastanawiamy się patrząc na  
nasze dzieci, które wróciły z przedszkola  
czy szkoły po dodatkowych zajęciach 
z tańca, skąd czerpią jeszcze siły aby bie-
gać i skakać po całym domu. Do rzadko- 
ści należą dzieci, które nie biegają po 
szkolnych korytarzach, nie lubią zabaw 
ruchowych i nie gestykulują mówiąc.

Dzieje się tak dlatego, że ruch jest na-
turalną potrzebą, każdego dziecka. 
Towarzyszy on dziecku na co dzień 

i stanowi istotny element w jego rozwoju fi-

zycznym. Okres rozpoczynania przez dziecko 
nauki szkolnej to okres największego nasilenia 
rozwoju motoryki. Rozwój ten dla każdego 
dziecka przebiega indywidualnie, co uwarun-
kowane jest rozwojem i formowaniem się ukła-
dów i narządów odpowiedzialnych za ruch.

Jak podaje literatura, rozwój fizyczny to 
przemiany, które doprowadzają do ukształ-
towania z prostej komórki złożonego or- 
ganizmu jakim jest człowiek. Zjawisko to 
charakteryzuje się przede wszystkim ro-
śnięciem, różnicowaniem się komórek i tka- 
nek, doskonaleniem struktury i funkcji po-
szczególnych narządów i zdobywaniu w ten 
sposób coraz większej samodzielności osob-
niczej oraz dojrzałości. 

Na jakim etapie rozwoju fizycznego jest 

dziecko rozpoczynające naukę szkolną?
Jego mięśnie, kości i układ nerwowy 

w porównaniu z okresem przedszkolnym 
uległ znacznemu wzmocnieniu. Proces kos- 
tnienia kości znacznie postąpił naprzód. Róż-
ne części kośćca krzepną, rosną. Coraz bar-
dziej precyzyjne stają się ruchy mimowolne 

Rozwój psychomotoryczny dziecka uza-
leżniony jest od jego wrodzonych moż-
liwości oraz od sprawności uzyskanej 
poprzez ćwiczenia. Motoryczność dziecka 
w młodszym wieku szkolnym bliska jest 
motoryczności człowieka dorosłego.

Dzieci nie potrafią długo koncentrować się na jednej czynności, pojawiają się duże ilości 
zbędnych przyruchów, które w dalszych latach nauki zanikają. Pod koniec pierwszego 
etapu nauki dzieci przystosowują się motorycznie do warunków szkolnych.

Nigdy nie jest za wcześnie

Weronika Śliwiak
literaturoznawca i biolog molekularny, autor 
Spotkań ze słowem i Biologii dla najmłodszych 
w DK Inspiro, mama dwóch córek

Moja starsza córa kończy 7 lat. Jak 
w tym wieku przystało, chodzi do 
zerówki. Ze względu na to, że w przed-
szkolu nie udało nam się jakoś zadomo-
wić, wybrałyśmy wspólnie opcję „doro-
słą”, tj. pójście do zerówki w szkole. Po 
tych paru miesiącach mogę powiedzieć, 
że wybór był absolutnie trafiony.

Od września, pod wpływem nawału szkol-
nych przeżyć, w naszym domu zostały „prze-
gadane” tematy takie jak: rasizm, tolerancja 
religijna, wielokulturowość, niepełnospraw-

ność, równouprawnienie, szacunek do siebie 
i innych, prawdomówność, odwaga cywilna 
i wiele, wiele innych trudnych i problematycz-
nych zagadnień z pogranicza filozofii i etyki.

Czasem wydaje mi się, że może Mania jest 
jeszcze za mała, żeby wtajemniczać ją w spra-
wy, o których nie zawsze wiedzą lub pamiętają 
dorośli, ale szybko ganię siebie za taki sposób 
podejścia do sprawy. 

Myślę, że nigdy nie jest za wcześnie na to, 
żeby dać dziecku możliwość samodzielnego 
wyrobienia sobie poglądu na daną – nawet 
najtrudniejszą – kwestię. Poza tym jeśli ja 
sama nie będę traktować poważnie własnej 
córki, to jak mogę oczekiwać, że inni podejdą 
do niej z uwagą i należytym szacunkiem?

Oczywiście wszystko zależy od sposobu 
podania informacji, inną sprawą jest też to, 
ile dziecko zechce sobie z tego przyswoić. Je-
śli natomiast nie będzie mi się chciało lub nie 
znajdę czasu na „przewałkowanie” z dziec-
kiem dręczącej go kwestii (co zazwyczaj jest 
czasochłonne i odbywa się na zasadzie zasy-
pywania mnie lawiną kaskadowych pytań), to 
istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że bez 

pewnego zaplecza danych na określony temat, 
moja latorośl straci nim zainteresowanie lub 
pójdzie drogą na skróty; a nie wszystkie naj-
prostsze rozwiązania są przecież właściwe.

Bardzo chcę wychować córkę na szczę-
śliwego człowieka. Jednak jeszcze bardziej 
zależy mi na tym, żeby była osobą świadomą 
i myślącą. Mam nadzieję, że świat wewnętrz-
ny, pod jaki podwaliny położą w Mani te 
pierwsze „dorosłe” lata, da jej siłę na to, żeby  
umiała być szczęśliwa w mądry, empatyczny 
i odpowiedzialny sposób  

Myślę, że nigdy nie jest za wcześnie na to, 
żeby dać dziecku możliwość samodzielne-
go wyrobienia sobie poglądu na daną – 
nawet najtrudniejszą – kwestię. Poza tym 
jeśli ja sama nie będę traktować poważnie 
własnej córki, to jak mogę oczekiwać, że 
inni podejdą do niej z uwagą i należytym 
szacunkiem?
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i dowolne wykonywane przez duże grupy 
mięśniowe. 

Rozwojowi uległy również pozostałe ukła-
dy jak krwionośny czy oddechowy. Prawie 
zupełnie został zakończony rozrost mózgu, 
komórki nerwowe podlegają nadal procesom 
dojrzewania. Słabo rozwinięte pozostają jesz-
cze mięśnie, zwłaszcza drobne, które rozwija-
ją się później niż mięśnie duże.

Dzieci znacznie szybciej męczą się przy 
wykonywaniu czynności precyzyjnych, niż 
przy zabawach wymuszających ruchy zama-
szyste i duże. W młodszym wieku szkolnym 
przybędzie okres wewnętrznego rozrastania 
się i dojrzewania organizmu nad powiększe-
niem wysokości ciała.

Następuje zwiększona ruchliwość dzieci, 
co powoduje lepszą pracę układu oddechowe-
go. Narządy zmysłów są coraz lepiej ukształ-
towane, wzrasta ostrość wzroku i precyzja 
odbioru bodźców słuchowych.

W rozwoju motorycznym dziecka, wraz 
z jego dojrzewaniem i wzrastaniem obserwu-
jemy pojawianie się nowych ruchów angażują-
cych bardziej złożone czynności. Motoryczne 
zachowanie dziecka staje się coraz bardziej ce-
lowe i przemyślane.

Rozwój psychomotoryczny dziecka uza-
leżniony jest od jego wrodzonych możliwości 
oraz od sprawności uzyskanej poprzez ćwi-
czenia. Motoryczność dziecka w młodszym 
wieku szkolnym bliska jest motoryczności 
człowieka dorosłego.

Dzieci w tym wieku dość szybko uspraw-
niają ruchy manualne, potrafią posługiwać się 
prostymi narzędziami technicznymi, wykonu-
ją prace ręczne, uczą się pisać. Obserwuje się 
doskonalenie ruchów lokomocyjnych i sporto-

wych, dziecko dobrze opanowało już bieganie, 
rozwija się umiejętność rzucania, skakania 
i wspinania.

Dzieci w pełni rozumieją zadania rucho-
we, świadomie kierują swoim ruchem i dzięki 
temu przyswajają nowe czynności. Są bardzo 
zadowolone, gdy uda się im dobrze wykonać 
ćwiczenia ruchowe. W pierwszych latach na-
uki szkolnej dzieci charakteryzują się wzmożo-
ną pobudliwością ruchową, co stanowi istotny 
symptom ich stanu motorycznego.

Ponieważ dzieci nie potrafią długo koncen-
trować się na jednej czynności, pojawiają się 
duże ilości zbędnych przyruchów, które w dal-
szych latach nauki zanikają. Pod koniec pierw-
szego etapu nauki dzieci przystosowują się mo- 
torycznie do warunków szkolnych.

Wśród dzieci rozpoczynających naukę 
szkolną pojawiają się dzieci wyraźnie uzdol-
nione psychoruchowo, odznaczające się 
wysoką sprawnością fizyczną i ruchową jak 
i dzieci, u których zauważamy wybiórcze lub 
ogólne opóźnienia w tej sferze. Mówimy wte-
dy o niezręczności ruchowej. 

Do głównych objawów niezręczności 
u dzieci należą opóźnienia w rozwoju rucho-
wym w okresie niemowlęcym i poniemow-
lęcym oraz mała aktywność ruchowa. Mała 
wyćwiczalność w zakresie ruchów dużych, 
związana z zakłóceniami napięcia mięśniowe-
go (napięcie zbyt małe lub nadmierne).

Brak koordynacji ruchów przy współdzia-
łaniu różnych grup mięśniowych, dający 
wrażenie ogólnej niezręczności. Osiąganie 
z opóźnieniem w stosunku do rówieśników, 
różnych umiejętności ruchowych w codzien-
nych czynnościach, zabawach i ćwiczeniach 
sportowych. Unikanie zabaw ruchowych 

i ogólne spowolnienie ruchowe.
Sprawności motoryczne są umiejętnościa-

mi, które wymagają dość precyzyjnej koordy-
nacji, jak np. jazda na rowerze i nie kształtują 
się samoistnie lecz wymagają ćwiczeń, aby je 
opanować. U dzieci przejawiających problemy 
motoryczne najczęściej obserwujemy zaburze-
nia równowagi, swoistą niezgrabność w po-
konywaniu przeszkód, słabe panowanie nad 
szybkością i siłą oraz trudności w integracji 
wszystkich mięśni, w celu wykonania skoordy-
nowanego działania.

Dzieci charakteryzujące się powyższymi 
objawami, powinny być zachęcane do bra-
nia udziału w zabawach ruchowych oraz po-
winno umożliwić się im uprawianie jakiegoś 
sportu. Obok przedstawiam przykłady ćwi-
czeń kształtujących i usprawniających moto-
rykę dużą dzieci  

Sprawności motoryczne są umiejętnościami, które wymagają dość precyzyjnej  
koordynacji, jak np. jazda na rowerze i nie kształtują się samoistnie lecz wymagają 
ćwiczeń, aby je opanować. U dzieci przejawiających problemy motoryczne najczęściej 
obserwujemy zaburzenia równowagi, swoistą niezgrabność w pokonywaniu prze-
szkód, słabe panowanie nad szybkością i siłą oraz trudności w integracji wszystkich 
mięśni, w celu wykonania skoordynowanego działania.

Przykłady ćwiczeń

kształtujących i usprawniających moto-
rykę dużą dzieci:
•		 zabawy	rzutne	z	użyciem	piłki
•		 zabawy	skoczne	np.	w	klasy
•		 ćwiczenia	na	równoważni
•		 zabawy	rytmiczne	polegające	na	wyra-

żaniu ruchem muzyki
•		 zawody	 sportowe	 z	 udziałem	 dzieci	

o zbliżonych możliwościach rucho-
wych

•		 trafianie	drewnianym	kołkiem	do	nie-
ruchomego przedmiotu zawieszonego 
na wysokości ramion

•		 chodzenie	na	obu	rękach	z	trzymanymi	
w górze nogami dziecka

•		 przeciąganie	liny
•		 wykonywanie	„pajacyków”
•		 przeskakiwanie	przez	wolno	kołyszącą	

się linę
•		 przechodzenie	przez	kładkę	z	różnymi	

przedmiotami w ręku
•		 zabawy	kształtujące	orientację	w	sche-

macie ciała
•		 zabawy	 z	 piłką	 np.	 toczenie,	 łapanie,	

podrzuty

do 5000 zł. Jeżeli osoba taka spo-
woduje wypadek, będzie można 
domagać się od niej na drodze po-
wództwa cywilnego, stosownego 
odszkodowania lub zadośćuczy-
nienia za wyrządzone szkody.

Na koniec trzeba również 
wspomnieć o wyjeździe narciar-
skim za granicę. W wielu krajach 
obowiązują podobne zasady, jak 
obecnie wprowadzone w Polsce 

z wyjątkiem bezpłatnego udzie-
lenia pomocy w razie zajścia wy-
padku. 

Zagraniczne służby ratow-
nicze z reguły żądają pokrycia 
kosztów akcji od osoby poszko-
dowanej, która powinna mieć 
odpowiednie ubezpieczenie. Jego 
brak może spowodować rosz-
czenia finansowe ze strony tych 
służb (często dochodzone na 
drodze sądowej). Konieczność 

posiadania takiego ubezpieczenia 
dotyczy wyłącznie wyjazdów in-
dywidualnych, gdyż organizowa-
ne przez biura podróży zawierają 
w cenie imprezy ubezpieczenie 
od kosztów leczenia i następstw 
nieszczęśliwych wypadków. 

Warto podkreślić, że ogólne 
warunki ubezpieczeń lub posta-
nowienia umów zwalniają za-
kład ubezpieczeń od obowiązku 
wypłaty świadczenia, jeżeli wy-

padek został spowodowany pod 
wpływem alkoholu lub środków 
odurzających  

Podstawa prawna: 
Ustawa z dnia 18 sierpnia 
2011 r. o bezpieczeństwie i ra- 
townictwie w górach i na  
zorganizowanych terenach 
narciarskich (Dz. U. Nr 208,  
poz. 1241)

dokończenie ze str 53
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Narty i prawo

Krzysztof Sondel 
adiunkt w Zakładzie Prawa na 
Wydziale  Turystyki i Rekreacji 
Akademii Wychowania Fizyczne-
go w Krakowie

Zima to najprzyjemniejszy 
czas dla narciarzy i snow-
boardzistów. Wiele osób 
wyjeżdża w góry korzystać 
z uroków zimy. Nowy rok 
przyniósł ze sobą poważne 
zmiany w odniesieniu do 
osób uprawiających sporty 
zimowe w postaci ustawy 
o bezpieczeństwie i ratow-
nictwie w górach.

Przepisy nowej ustawy mają 
na celu poprawę warun-
ków bezpieczeństwa oraz 

przeciwdziałać rosnącej liczbie 
poważnych wypadków, do jakich 
dochodzi na polskich stokach, 
zwłaszcza powodowanych przez 
osoby znajdujące się pod wpły-
wem alkoholu lub środków odu-
rzających.

Zgodnie z postanowienia-
mi ustawy, każdy kto przebywa 
w górach ma obowiązek za-
chowywać należytą staranność 
w celu ochrony życia i zdrowia 
własnego oraz innych osób. 
Oznacza to konieczność zapo-
znania się i przestrzegania zasad 
korzystania z danego terenu lub 
urządzenia, stosowania się do 
umieszczonych tam znaków na-
kazu i zakazu, używania spraw-
nego sprzętu, informowania 
służb ratowniczych o zaistniałym 
wypadku, a także dostosowa-
nia swoich planów do aktualnie 
panujących warunków oraz po-
siadanych umiejętności i wypo-
sażenia (chodzi w szczególności 
o komunikaty lawinowe, wybór 

trasy o odpowiednim stopniu 
trudności itp.).

Ratownicy górscy w trakcie 
wykonywania czynności ratow-
niczych podlegają wzmożonej 
ochronie prawnej należnej funk-
cjonariuszom publicznym i mają 
prawo poświęcić dobra osobiste 
(z wyjątkiem życia lub zdrowia) 
oraz majątkowe innych osób 
w zakresie niezbędnym dla ra-
towania życia lub zdrowia osoby 
poszkodowanej.

Z kolei zapewnienie bezpie-
czeństwa na zorganizowanych 
terenach narciarskich należy do 
podmiotów nimi zarządzających. 
Polega ono w szczególności na 
przygotowaniu terenu (codzien-
nej kontroli tras i zabezpieczeń 
przed rozpoczęciem ruchu i po 
jego zakończeniu, usunięciu ka-
mieni, korzeni, wyrównaniu po- 
krywy śniegowej), zapewnieniu  
ratownictwa narciarskiego, spra- 
wności technicznej urządzeń 
(wyciągów narciarskich), ozna-
kowaniu i zabezpieczeniu miejsc 
niebezpiecznych oraz ogłaszania 
na bieżąco komunikatów w przy-
padku zmiany warunków z za-
mknięciem trasy włącznie. 

Jeżeli trasy są czynne po za-
padnięciu zmroku, ich oświetle-
nie powinno umożliwiać ocenę 
panujących warunków oraz czy-
telność oznakowań i zabezpie-
czeń. Z powyższych przepisów 
ustawy wynika, iż w razie wy-
padku albo uszkodzenia sprzętu 
na niewidocznych przeszkodach, 
można się domagać od zarzą-
dzającego terenem protokołu 
z kontroli trasy w danym dniu 
i w przypadku jego niezgodności 

ze stanem faktycznym, domaga-
nia się naprawienia poniesionej 
szkody. Może to być podstawą 
do wytoczenia powództwa cy-
wilnego, zwłaszcza gdy jest ona 
poważna, np. w postaci uszko-
dzenia ciała lub znacznej szkody 
majątkowej. 

Ustawa nałożyła ponadto sze-
reg obowiązków na osoby upra-
wiające sporty zimowe, zwłasz-
cza narciarstwo i snowboarding. 
Przede wszystkim muszą się sto-
sować do znaków nakazu i zaka-
zu oraz ogólnych zasad porusza-
nia się na danym terenie. 

Oznacza to m.in., że narcia-
rze i snowboardziści nie mogą 
poruszać się po trasach przezna-
czonych dla narciarzy biegowych  
(i odwrotnie), zatrzymywać się  
bezzasadnie w miejscach niewi- 
docznych lub zjeżdżać wbrew na-
kazanemu kierunkowi (zwłasz-
cza na nartostradach i trasach 
zjazdowych – są to trasy jed-
nokierunkowe), wybierać trasy 
o stopniu trudności dostosowa-
nym do posiadanych umiejęt-
ności oraz zjeżdżać z szybkością 
dostosowaną do umiejętności, 
trudności trasy i natężenia ruchu, 
powiadomienia o wypadku służb 
ratowniczych oraz ustąpieniu im 
pierwszeństwa. 

Na stoku obowiązuje podob-

na zasada, jak w ruchu drogo-
wym, a mianowicie ten kto jest 
z tyłu (lub wyżej na stoku) ma 
uważać na osobę będącą przed 
nim. Należy zapoznać się z re-
gułami FIS ujętymi w formie ko-
deksu narciarskiego Stosując się 
do jego 10 postanowień będzie 

można bezpiecznie uprawiać 
narciarstwo i snowboarding. 

Istnieje również bezwzględny 
zakaz wjazdu na zorganizowa-
ne tereny narciarskie pojazdów 
silnikowych (z wyjątkiem służb 
ratowniczych lub technicznych).

Bardzo ważne są dwa prze-
pisy wprowadzone przez ustawę. 
Pierwszy z nich dotyczy osób 
w wieku poniżej 16 lat, które mają 
obowiązek używania w trakcie 
jazdy kasku ochronnego prze-
znaczonego dla narciarzy. Za jego 
brak do odpowiedzialności karnej 
z kodeksu wykroczeń (w posta-
ci nałożenia sankcji grzywny do 
5000 zł) mogą zostać pociągnięte 
osoby mające obowiązek opieki 
lub nadzoru nad małoletnim.

Natomiast drugi wprowadza 
bezwzględny zakaz uprawiania 
narciarstwa lub snowboardingu 
w stanie nietrzeźwości lub pod 
wpływem środka odurzające-
go. Zarządzający terenem może 
odmówić wstępu lub nakazać 
opuszczenie terenu, osobie której 
zachowanie wyraźnie wskazuje, 
że znajduje się ona w takim stanie. 

Jeżeli nie stosuje się ona do 
poleceń zarządzającego, może on 
zwrócić się o pomoc policji. Każdy 
kto uprawia narciarstwo lub snow-
boarding w stanie nietrzeźwości 
lub pod wpływem środka odu-
rzającego podlega karze grzywny 

Osoby w wieku poniżej 16 lat mają obowiązek używania w trak-
cie jazdy kasku ochronnego przeznaczonego dla narciarzy. Za 
jego brak (w postaci nałożenia sankcji grzywny do 5000 zł) mogą  
zostać pociągnięte osoby mające obowiązek opieki lub nadzoru 
nad małoletnim.

Każdy kto uprawia narciarstwo lub snowboarding w stanie nie-
trzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego podlega 
karze grzywny do 5000 zł. Jeżeli osoba taka spowoduje wypa-
dek, będzie można domagać się od niej na drodze powództwa 
cywilnego, stosownego odszkodowania lub zadośćuczynienia  
za wyrządzone szkody.

PrawO

dokończenie na str 52
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Jak dobrze wybrać działkę pod 
budowę domu?

Agnieszka Wojtas 
pośrednik nieruchomości, licencja 
nr 5928

Wybór działki pod budo-
wę domu dla wielu osób 
jest wyborem życiowym. 
Zdarza się, że o wyborze 
miejsca decydują kwestie 
emocjonalne – ładna pogoda 
przy oglądaniu, śpiewające 
ptaki, zwierzęta widziane 
w okolicy.

Jednakże, aby dokonać dobre-
go wyboru trzeba odłożyć na 
bok emocje i dobrze spraw-

dzić czy na wybranym terenie 
można będzie wybudować wy-
marzony dom.

Podstawową i najbardziej 
istotną sprawą jest przeznacze-
nie działki, gdyż działka pod 
budowę domu musi być działką 
budowlaną. W takiej sytuacji 
najlepszym wyborem jest kupno 
działki w gminie, która posiada 
obowiązujący miejscowy plan za-
gospodarowania przestrzennego. 
Jest to dokument, który opisuje 
przeznaczenie poszczególnych 
działek i jest podstawą do wysta-
wiania pozwoleń na budowę.

Plan precyzuje dopuszczalną 
powierzchnię zabudowy oraz ga-
baryty domów, które można bu-
dować (m.in. wysokość kalenicy, 
ilość kondygnacji, kąt nachylenia 

dachu). Dodatkowo z planu mo-
żemy się dowiedzieć jakie jest 
przeznaczenie działek sąsiednich  
i w ten sposób uniknąć miesz-
kania w sąsiedztwie planowanej 
ruchliwej drogi lub zakładu prze-
mysłowego.

W gminach bez obowiązu-
jącego planu zagospodarowania 
trzeba wystąpić o warunki za-
budowy, które ustalają czy i jaki 
budynek może powstać na danym 
terenie. Wydłuża to procedurę 
zakupu działki, ale warto o takie 
warunki postarać się przed jej za-
kupem, aby mieć pewność, że da 
się na niej wybudować dom.

Działka budowlana musi 
mieć dostęp do drogi publicznej. 
Idealnie jest, gdy jest to dostęp 
bezpośredni. Jednak może on 
być zapewniony również przez 
służebność przejazdu i prze-
chodu przez działkę sąsiednią 
lub poprzez wydzieloną drogę 
wewnętrzną np. współdzieloną 
z właścicielami sąsiednich dzia-
łek. Wówczas trzeba wziąć pod 
uwagę koszty jej utrzymania.

Bardzo ważnym elementem 
są media – woda, kanalizacja, 
prąd, gaz. Informacji na temat 
możliwości przyłączenia udzie-
lają dostawcy tych mediów. Gdy 
mediów nie ma blisko działki 
warto dowiedzieć się o plany roz-
budowy sieci oraz o koszty przy-
łączenia, gdyż czynniki te mogą 
znacznie podnieść koszty plano-
wanej inwestycji.

Przy okazji warto też spraw-
dzić czy przez działkę nie prze-
biegają jakieś przewody pod-
ziemne, które mogłyby utrudnić 
lub uniemożliwić budowę. Do-

brze byłoby wiedzieć także czy 
oferowana działka nie znajduje 
się przypadkiem na terenie osu-
wiskowym lub zalewowym. 

Trzeba się także zastanowić 
jaki dom ma powstać na kupo-
wanej działce, gdyż od tego będą 
zależały wymiary poszukiwanej 
działki. Należy pamiętać, że ścia-
nę z oknem można postawić 4m. 
od granicy, a bez okna w odległo-
ści 3m. od granicy. Istnieją od-
stępstwa od tej reguły, ale można 
je stosować w sytuacjach niestan-
dardowych (np. szerokość działki 
poniżej 16m., sąsiedni budynek 
w granicy). 

Niemniej ważne przy wybo-
rze działki jest jej usytuowanie 
względem stron świata. Układ 
idealny to ogród od południa, 
wjazd od północy, salon od za-
chodu, sypialnia od wschodu. 
Niestety w rzeczywistości trud-
no jest znaleźć taki teren. Oczy-
wiście dla każdej działki da się 
znaleźć odpowiedni projekt, przy 
czym najtrudniejsze jest to chyba 
dla działek z wjazdem od połu-
dnia, gdyż większość gotowych 
projektów opiera się na układzie: 
taras z drugiej strony niż wejście, 
a nie każdemu odpowiada taras 
od północy.

Zanim decyzja o kupnie zo-

stanie podjęta trzeba sprawdzić 
stan prawny działki. Informacje 
na temat położenia, powierzch-
ni i właścicieli znajdziemy w wy-

pisach i wyrysach z ewidencji 
gruntów oraz w księgach wie-
czystych.

Trzeba sprawdzić czy osoba, 
która oferuje sprzedaż działki jest 
rzeczywiście jej właścicielem, czy 
właścicieli jest kilku. Czy działka 
nie ma obciążonej hipoteki, czy 
nie ma na niej ustanowionych 
służebności lub np. w przypadku 
działki ze starym domem czy nie 
ma ustanowionego prawa doży-
wocia.

Obciążenia nie dyskwalifi-
kują zakupu działki, ale czasem 
powodują późniejsze kłopoty 
(np. ze służebnością) lub wydłu-
żają procedurę zakupu poprzez 
konieczność załatwiania dodat-
kowych dokumentów z banku, 
który jest wierzycielem hipotecz-
nym.

Powyższy artykuł pokazuje, 
iż wybór działki to nie tylko po-
szukiwanie miejsca, które nam 
się spodoba. To także wiele spraw 
formalnych do sprawdzenia, 
o których nie można zapominać, 
gdyż budowa domu w nieodpo-
wiednim miejscu może koszto-
wać wiele sił, czasu i pieniędzy  

Trzeba sprawdzić czy osoba, która oferuje sprzedaż działki jest 
rzeczywiście jej właścicielem, czy właścicieli jest kilku. Czy dział-
ka nie ma obciążonej hipoteki, czy nie ma na niej ustanowionych 
służebności lub np. w przypadku działki ze starym domem czy 
nie ma ustanowionego prawa dożywocia.

Obciążenia nie dyskwalifikują zakupu działki, ale czasem po-
wodują późniejsze kłopoty (np. ze służebnością) lub wydłużają 
procedurę zakupu poprzez konieczność załatwiania dodatkowych 
dokumentów z banku, który jest wierzycielem hipotecznym.

Warto sprawdzić czy przez działkę nie przebiegają jakieś prze-
wody podziemne, które mogłyby utrudnić lub uniemożliwić 
budowę. Dobrze byłoby wiedzieć także czy oferowana dział-
ka nie znajduje się przypadkiem na terenie osuwiskowym  
lub zalewowym.
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BEzPiECzEństwO

Bądź widoczny na drodze!

Tomasz Joniec
komendant Komisariatu Policji  
w Niepołomicach

 
Okres jesienno-zimowy na naszych 
drogach to szczególnie niebezpieczny 
czas dla niechronionych uczestników 
ruchu drogowego. Najbardziej narażo-
ną grupą są piesi oraz rowerzyści. 

Często zupełnie niewidoczni, bez 
odblasków, bez oświetlenia, ubra-
ni w szarą, niekontrastową odzież. 

W związku z tym policjanci Komisariatu Po-
licji w Niepołomicach apelują do kierowców 
o zachowanie ostrożności, szczególnie w po-
bliżu przejść dla pieszych, a poza miastem 
o baczniejsze zwracanie uwagi na pobocza. 
W strugach deszczu, we mgle, piesi oraz ro-
werzyści są po prostu niewidoczni i na reakcję 
kierowcy bywa czasem za późno.

Polskie przepisy dopuszczają wyłącznie 
migające tylne oświetlenie roweru. Światła 
pozycyjne roweru (przednie i tylne) oraz jego 
oświetlone światłami drogowymi innego po-
jazdu, tylne światło odblaskowe muszą być wi-
doczne w nocy przy dobrej przejrzystości po-
wietrza z odległości co najmniej 150 metrów.

Zgodnie z rozporządzeniem, oświetlenie 
roweru musi znajdować się co najmniej 35 
cm. powyżej poziomu jezdni, ale nie wyżej 
niż 90 cm. Ponadto rower musi posiadać co 

najmniej jeden sprawnie działający hamulec 
oraz dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy 
o nie przeraźliwym dźwięku. 

Dobrze również stosować elementy od-
blaskowe – mogą być na stałe przymocowane 
do rowerów lub umieszczane na odzieży ro-
werzystów – odblaski powodują, że jesteśmy 
widoczni, przez co oczywiście bezpieczni.

Trzeba też pamiętać o tym, że włączanie 
świateł i noszenie elementów odblaskowych 
obowiązuje rowerzystę nie tylko wtedy, gdy 
zapada zmierzch, ale również wtedy, gdy na 
drodze panują warunki ograniczonej widocz-
ności – opady, mgła, lub podczas poruszania 
się w tunelu.

Co do pieszych, to zgodnie z przepisami 
osoby do 15 lat mają obowiązek stosować 
elementy odblaskowe w obszarze niezabu-
dowanym po zmroku. Dobrze jednak, żeby 
wszyscy piesi, niezależnie od wieku, stosowa-
li odblaski w postaci znaczków, naklejek lub 
wszywek do ubrań, toreb i plecaków. 

Powinni również unikać ciemnych nie-
kontrastowych ubrań, ponieważ są w nich 
trudniej dostrzegalni dla kierowców. Ponadto 
piesi bezwzględnie powinni unikać wycho-
dzenia na jezdnię zza pojazdów, czy innej 
przeszkody.

Pamiętać również o zasadzie, że przez 
jezdnię przechodzić należy przede wszyst-
kim w miejscach wyznaczonych, a na śliskiej 
nawierzchni droga hamowania samochodu 
znacznie się wydłuża.

Policjanci z Komisariatu Policji w Niepoło-
micach systematycznie prowadzą akcje mają-
ce na celu przypominanie pieszym, ale przede 
wszystkim rowerzystom o właściwym oznako-
waniu podczas poruszania się po drodze.

W okresie 14-23 grudnia ubiegłego roku 
na terenie gmin Niepołomice i Kłaj była pro-
wadzona akcja „Widoczny rowerzysta” mają-
ca na celu uświadomienie zarówno pieszym, 
jak i rowerzystom zagrożeń wynikających 
z braku odpowiedniego o znakowania pod-
czas poruszania się po drodze.

Należy także wspomnieć, iż zgodnie 
z art. 88 Kodeksu Wykroczeń w przypad-
ku nie zastosowania się przez rowerzystę do 
przytoczonych na wstępie przepisów można  
zastosować pouczenie lub karę grzywny               
w kwocie 100 zł.

Nasze bezpieczeństwo zależy przede 
wszystkim od nas, dlatego odpowiednie wypo-
sażenie roweru oraz jego użytkownika w od-
blaski (kamizelkę odblaskową, szelki i pasy od-
blaskowe, opaski odblaskowe lub odblaskowa 

odzież wierzchnia) ma realny wpływ na ochro-
nę naszego życia i zdrowia – w konfrontacji 
z autem zarówno rowerzysta jak i pieszy za-
wsze stoi na przegranej pozycji  

Podstawa prawna:  
wyposażenie roweru

Zgodnie z przepisami kodeksu drogowego 
i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktur  
z dnia 31.12.2002, Dz. Ustaw 2003 nr 32 poz. 
262 „Rower powinien być wyposażony:

1) z przodu – w jedno światło pozycyjne 
barwy białej lub żółtej selektywnej;

2) z tyłu – w jedno światło odblaskowe 
barwy czerwonej o kształcie innym niż 
trójkąt oraz jedno światło pozycyjne bar-
wy czerwonej, które może być migające”.

Nasze bezpieczeństwo zależy przede 
wszystkim od nas, dlatego odpowied-
nie wyposażenie roweru oraz jego użyt-
kownika w odblaski (kamizelkę odbla-
skową, szelki i pasy odblaskowe, opaski 
odblaskowe lub odblaskowa odzież 
wierzchnia) ma realny wpływ na ochro-
nę naszego życia i zdrowia – w konfron- 
tacji z autem zarówno rowerzysta jak  
i pieszy zawsze stoi na przegranej pozycji.

Osoby do 15 lat mają obowiązek stosować 
elementy odblaskowe w obszarze nieza-
budowanym po zmroku. Dobrze jednak, 
żeby wszyscy piesi, niezależnie od wieku, 
stosowali odblaski w postaci znaczków, 
naklejek lub wszywek do ubrań, toreb  
i plecaków. Powinni również unikać  
ciemnych niekontrastowych ubrań, po-
nieważ są w nich trudniej dostrzegalni  
dla kierowców.
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Odblaskowa szkoła 
– II edycja
Barbara Zamojska
rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji 
w Wieliczce

W drugiej edycji konkursu „Odbla-
skowa Szkoła” wzięło udział 25 szkół 
z powiatu wielickiego. Ogromny sukces 
należy przypisać w tym roku Zespołowi 
Szkół z Oddziałami Integracyjnymi 
w Zabierzowie Bocheńskim, który zajął 
II miejsce oraz ubiegłoroczny laureat – 
Szkoła Podstawowa nr 3 Niepołomice – 
Podgrabie – zdobywca III miejsca.

Uroczyste wręczenie certyfikatów 
oraz nagród odbyło się w Cinema 
City Kraków Plaza. W uroczysto-

ści udział wzięli dyrektorzy wygranych szkół 
wraz z przedstawicielami klas. Obie szkoły 
otrzymały także wyróżnienia dla najlepszych 
szkół w powiecie wielickim.

Niewątpliwie atrakcyjne nagrody pienięż-
ne oraz rzeczowe jak również wyróżnienia to 
dodatkowa zachęta do działań na rzecz ogra-
niczania zagrożenia w ruchu drogowym, po-
szukiwania atrakcyjnych form promowania 
bezpieczeństwa.

Celem konkursu było zwiększenie aktyw-
ności dyrektorów szkół podstawowych, lokal-
nych władz samorządowych i rodziców w wy-
posażenie uczniów w elementy odblaskowe. 

Przesłanie konkursu to przypomnienie 
o ustawowym obowiązku korzystania przez 
dzieci do 15 lat z elementów odblaskowych 
oraz promowanie wszelkich inicjatyw ogra-
niczających zagrożenia w ruchu drogowym, 
wyposażenia uczniów w elementy odblasko-
we, które niejednokrotnie ratują im zdrowie, 
a nawet życie  

Odblaskowa szkoła: Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Zabierzowie Bocheńskim
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się coraz bardziej popularne. Ich 
inną zaletą jest szybki i łatwy do-
stęp do informacji o produkcie. 

Jeżeli chcemy zakupić jakiś  
sprzęt, możemy sprawdzić wszys- 
tkie jego parametry, oglądnąć 
zdjęcia i filmiki, a nawet poznać 
opinie osób które już go zakupiły. 

Kolejna zaleta to wygodna 
forma płatności. To my decydu-
jemy kiedy i jak chcemy zapłacić. 
Sklepy internetowe dają nam kil-
ka opcji wyboru. Zazwyczaj jest 
to przelew internetowy, karta kre- 
dytowa i płatność przy odbiorze.  

Jakie są korzyści dla właści-
cieli e-sklepów w porównaniu 
do tradycyjnych sklepów? Przede 
wszystkim koszt prowadzenia 
sklepu internetowego jest o wie-
le niższy. Prowadząc e-sklep nie 

potrzebujemy lokalu i magazynu 
oraz nie musimy zatrudniać per-
sonelu – sklep internetowy może 
prowadzić jeden pracownik lub 
nawet sam właściciel.  

Naszymi potencjalnymi kli- 
entami nie są już okoliczni miesz-
kańcy a wszyscy internauci (pol-
scy i zagraniczni). Kolejne zalety 
dla przedsiębiorców to znaczący 
wzrost poziomu sprzedaży, stały 
dostęp do nowych klientów, ela-
styczność w zmienianiu oferty. 

Co najważniejsze na otwarcie 
sklepu internetowego nie są po-
trzebne żadne zezwolenia. Zalet 
z korzystania i prowadzenia skle-
pów internetowych jest bardzo 
dużo, znacznie mniej jest wad. 

Podstawową wadą dla klienta 
jest obawa przed tym, że zostanie 
oszukany. Niestety przy zakupach 
przez Internet, fizyczny kontakt 
z towarem mamy jedynie po do-
konaniu płatności, gdy towar zo-
stanie przysłany do domu. 

Może się wtedy okazać, że 
zamówiony towar nie jest np. 
w takim kolorze i rozmiarze, jak 
zamówiliśmy lub miał być pre-
zentem urodzinowym ale się nie 
spodobał. Należy pamiętać, że 

iNtErNEt

Przenieś swój biznes do sieci

Jacek Kałuża
Agencja Interaktywna BrandWeb

Czym jest „e-commerce”? Na 
jakiej zasadzie działa? Jakie 
korzyści i ograniczenia niesie 
ze sobą? To pytania, na które 
postaram się odpowiedzieć 
w kolejnej serii artykułów, 
zatytułowanej „Przenieś 
swój biznes do sieci”. 

Pod koniec serii pokażę 
również, jak krok po kroku 
założyć swój sklep interne-

towy, jak nim zarządzać oraz jak 
go wypromować. Artykuły pisa-
ne są z myślą o przedsiębiorcach, 
którzy chcieliby zwiększyć swoje 
dochody, o przyszłych przedsię-
biorcach, którzy chcieliby zara-
biać w Internecie, ale nie wiedzą 
od czego zacząć, oraz z myślą 
o ich klientach, aby wiedzieli, jak 
wygląda działanie sklepu inter-
netowego „od kuchni”. 

W całej serii artykułów ce-
lowo zostaną pominięte prawne 
i finansowe aspekty sprzedaży 
internetowej.

Czym jest „E-commerce”

E-commerce to pojęcie od-
noszące się do handlu elektro-
nicznego (ang. Commerce – han-
del). Terminem tym nazywamy 
procesy związane ze sprzedażą 
produktów lub usług oraz mar-
ketingiem, za pomocą środków 
elektronicznych. Handel elektro-
niczny dzieli się na kilka sposo-
bów. Dwa najważniejsze z nich 
to podział ze względu na rodzaj 
produktów i usług, oraz podział 
ze względu na kontrahentów. 
Podział ze względu na rodzaj 
produktów i usług przedstawia 
wykres.

W handlu bezpośrednim 
(ang. direct e-commerce), cała 

transakcja czyli złożenie zamó-
wienia, proces jego płatności oraz 
dostawa towaru, odbywa się dro-
gą elektroniczną. Dotyczy to to-
warów i usług, które mogą zostać 
przesłane za pośrednictwem sieci, 
np. ebooki, muzyka, filmy, szko- 
lenia, oprogramowanie itp.

Natomiast w handlu pośred-
nim (ang. indirect e-commerce), 
część transakcji (wybór towaru/
usługi, realizacja płatności itp.) 
odbywa się przez sieć, jednak 
dostawa zamówionego towaru /
usługi odbywa się tradycyjnie 
np. sklepy internetowe i witryny 
aukcyjne.

Handel hybrydowy to połą-
czenie handlu bezpośredniego 
i pośredniego. Na przykład wy-
bór towaru/usługi i dostawa od-
bywa się przez sieć, jednak płat-
ności klient  dokonuje gotówką.

Kolejny ważny podział to, 
podział ze względu na model 
prowadzenia transakcji. Nazwy 
tych modeli pochodzą z języka 
angielskiego i oznaczane są trzy 
literowymi skrótami, patrz ram-
ka. My będziemy się zajmować 
jedynie handlem pośrednim 
opartym na modelu B2C, czyli 
sklepami internetowymi. 

korzyści i ograniczenia

Sklepy internetowe dają nam  
wiele możliwości. Dostęp do nich 
mamy przez 24 godziny na dobę, 
7 dni w tygodniu.  Nie ważne, czy 
jest środek nocy, czy też święto 
narodowe, sklep internetowy jest 
non-stop „otwarty” i możemy do- 
konać w nim zakupu.  

To właśnie dzięki tej dostęp-
ności sklepy internetowe robią  

Podstawową wadą dla klienta jest obawa przed tym, że zostanie 
oszukany. Niestety przy zakupach przez Internet, fizyczny kontakt  
z towarem mamy jedynie po dokonaniu płatności, gdy towar 
zostanie przysłany do domu. Pamiętajmy jednak, że towar za-
kupiony drogą elektroniczną możemy zwrócić do 10 dni, jeżeli  
nie był on używany.

Podział ze względu na model prowadzenia transakcji. Nazwy tych 
modeli pochodzą z języka angielskiego i oznaczane są trzy litero-
wymi skrótami.
•		 B2B (Business to Business) – transakcje zachodzące pomiędzy 

przedsiębiorstwami. Aby transakcje  te mogły zachodzić, po-
trzebne jest podpisanie odpowiednich umów o zakresie wzajem-
nej współpracy i odpowiedzialności.

•		 B2C (Business to Consumer) – operacje zachodzące pomiędzy 
przedsiębiorstwem a konsumentem, np. udostępnianie informa-
cji o produkcie, sprzedaż oraz dostawa. Do tego modelu zalicza-
my sklepy internetowe.

•		 B2A (Business to Administration) – operacje zachodzące po-
między przedsiębiorstwem a sektorem administracji publicznej 
np. przetargi rządowe. 

•		 C2A (Consumer to Administration) – operacje zachodzące 
pomiędzy osobą fizyczną a sektorem administracji publicznej. 
Model ten pozwala na płacenie podatków drogą elektroniczną, 
składanie wniosków itp.

•		 C2C (Consumer to Consumer) – transakcje prowadzone po-
między klientami indywidualnymi. Obie strony transakcji re-
prezentowane są przez osoby fizyczne, nieprowadzące działalno-
ści gospodarczej. Do tego modelu zaliczamy witryny aukcyjne.
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przepisy prawne mówią wyraź-
nie: towar zakupiony drogą elek-
troniczną możemy zwrócić do 10 
dni, jeżeli nie był on używany. 

W terminie tym należy po-
wiadomić pisemnie sprzedawcę 
o chęci dokonania zwrotu, a to-
war musimy odesłać w terminie 
do 14 dni.  Zdarza się również, że  

zamówiony towar zostaje uszko-
dzony podczas transportu. Dlate-
go każdą przesyłkę należy otwie- 
rać w obecności kuriera, a w mo-
mencie stwierdzenia uszkodzeń 
kurier spisze odpowiedni proto-
kół i dostarczy go wraz z towa-
rem sprzedawcy. 

Sprzedawca zwróci  nam pie-

niądze bądź wymieni towar na 
nowy. Kolejną wadą są koszty 
dostarczenia towaru. Zdarza się, 
że koszt dostawy jest większy niż 
cena samego towaru np. kupno 
książki, płyty muzycznej itp. 

Niestety w przypadku skle-
pów internetowych jedyną formą 
kontaktu ze sprzedawcą jest dro-

ga mailowa lub telefoniczna co 
dla niektórych osób może okazać 
się niewygodne. Klient w prosty 
sposób może sprawdzić nasze 
ceny i porównać je z cenami kon-
kurencji, dlatego wiele firm ob-
niża swoje marże aby nie zostać 
„wypartym” przez konkurencję  

iNtErNEt

Czy zakupy w sklepach internetowych są bezpieczne?

W każdej chwili możemy sprawdzić, kto jest właścicielem sklepu 
internetowego. Według ustawy o świadczeniu usług drogą elektro-
niczną, każdy sklep internetowy powinien umieścić w widocznym 
miejscu swoje dane teleadresowe. 
Niestety, coraz częściej powsta ją sklepy, które służą jedynie do 
przechwytywania naszych danych adresowych. Dlatego przed re-
jestracją w  sklepie internetowym, warto sprawdzić jego opinie 
w porównywarkach cenowych. Sama płatność jest bezpieczna po-
nieważ płatności obsługiwane są przez platformy płatnicze, a nie 
same sklepy.

Handel bezpośredni
(direct e-commerce)

Handel pośredni
(indirect e-commerce)E-commerce

Handel hybrydowy
(direct e-commerce 

+ indirect e-commerce)

Kolejna akcja rozliczenia rocznego 
podatników podatku dochodowego rozpoczęta!
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wie-
liczce zachęca podatników, płatni-
ków i przedsiębiorców do składania 
zeznań rocznych i deklaracji podatko-
wych drogą elektroniczną.

E-deklaracje podatkowe można skła-
dać drogą elektroniczną poprzez portal  
www.e-deklaracje.gov.pl. Na portalu tym 
podatnicy znajdą interaktywne formularze 
podatkowe wraz z instrukcją ich wypeł- 
nienia.

E-deklaracje to system będący narzę-
dziem nowoczesnej, efektywnej i przyja-
znej administracji skarbowej, a płynące 
z tego systemu korzyści przekładają się  
na wymierną oszczędność nakładów ad-
ministracyjnych w porównaniu ze stoso-
waniem metody tradycyjnej (papierowej) 
w rozliczeniach podatkowych  tj.:
•	 oszczędność czasu (związanego z przy-

gotowaniem i wysyłką dokumentów, 
w tym pobrania formularzy papiero-
wych, ręcznego wypełniania, podpisów, 
pieczętowania, kopertowania i dostar-
czenia lub wysyłki do właściwego dla po-
datnika urzędu skarbowego)   

•	 oszczędność nakładów finansowych 
(materiałów biurowych i środków pie-
niężnych związanych z opłaceniem 
wysyłki lub osobistego dostarczenia de-
klaracji do właściwych urzędów skarbo-
wych).
Ponadto elektroniczna forma rozliczeń 

daje możliwość wyekspediowania dekla-
racji z dowolnego miejsca z dostępem do 
internetu  oraz pewność co do zachowa-
nia prawem przepisanego terminu złoże-
nia deklaracji (liczy się moment wysyłki) 
potwierdzona urzędowym dokumentem  
UPO. Tym samym wyeliminowane zostaje 
ryzyko zagubienia czy zniszczenia deklara-
cji czy to przez pośrednika pocztowego, czy 
pracownika oddelegowanego bezpośrednio 
do urzędu celem dostarczenia deklaracji. 
Zatem eliminowane jest ryzyko nietermi-
nowego wywiązywania się z obowiązku 
podatkowego i ewentualnych konsekwencji 
prawnych (Kodeks karny skarbowy) z tym 
związanych.

W celu ułatwienia tej formy rozliczenia, 
w miesiącach luty i marzec 2012r. planowa-
ne jest zorganizowanie szkoleń dla podatni-
ków z zakresu przesyłania zeznań w formie 

elektronicznej. Uczestnicy szkolenia będą 
mieć możliwość przesłania wypełnionego 
zeznania w formie elektronicznej w siedzi-
bie tut. Urzędu. Dokładne terminy szkoleń 
podane będą na stronie: www.wrotamalo-
polski.pl/bip/uswieliczka

Dodatkowo wzorem lat ubiegłych zor-
ganizowane będą okresowe punkty przyj-
mowania zeznań podatkowych za rok 2011 
w siedzibach Urzędów Gmin: Biskupice, 
Gdów, Kłaj oraz na Zamku Królewskim 
w Niepołomicach.

Beata Kaczmarczyk-Filipek
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieliczce

E-deklaracje podatkowe można skła-
dać drogą elektroniczną poprzez portal 
www.e-deklaracje.gov.pl. Na portalu 
tym podatnicy znajdą interaktywne 
formularze podatkowe wraz z instruk-
cją ich wypełnienia.
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maksimum (4.I) może wynieść 
nawet 100, czyli około 2 przelo-
tów na minutę. W tym roku, ich 
wieczornym obserwacjom, bę-
dzie przeszkadzał Księżyc podą-
żający do pełni. Ponadto zawsze 
mogą się do tego dołączyć jakieś 
niezwykłości, np.: przelot bolidu 
czy jasna kometa, ale najpierw 
spójrzmy w Rocznik Astrono-
miczny, aby zobaczyć jakie waż-
niejsze zjawiska niebieskie cze-
kają nas w 20l2 roku, a wyliczone 
na podstawie wcześniej przepro-
wadzonych obserwacji astrono-
micznych.

Wiosna, na którą czekamy za-
wsze z utęsknieniem, rozpocznie 
się 20 marca o godz. 06:14, Lato: 
21 czerwca o godz. 01:09, Jesień: 
22 września o 16:49, a Zima: 21 
grudnia o godz. 12:12.

W dniu 5 stycznia o godz. 01, 
Ziemia w swym rocznym ruchu 
po orbicie eliptycznej będzie naj-
bliżej Słońca, czyli w peryhelium, 
w odległości od niego niewiele 
ponad 147 mln. km. Będzie się 
wtedy poruszała najszybciej na 
swej orbicie, bo z prędkością 
30.27 km/s  czyli  ponad  100  000  
km/godz.  Jest  to  dla  nas pocie-
szający znak, że dnia będzie przy-
bywało coraz szybciej. W Nowy 
Rok, gdy wielu mieszkańców 
Małopolski, będzie jeszcze od-
poczywało po zabawie sylwestro-

wej, Słońce wzejdzie o godz. 7.38, 
a zajdzie o 15.49 – zatem  dzień 
będzie trwał 8 godzin  i 11 minut, 
a  będzie już dłuższy od najkrót-
szego dnia w roku o 6 minut.

Na pocieszenie pragnę tylko 

przypomnieć, że Zima kalenda-
rzowa na naszej półkuli, przy-
najmniej teoretycznie, jest naj-
krótszą  porą roku. Trwa bowiem 
tylko, lub aż 89 dni! W praktyce, 
jak wiemy, bywa z nią różnie. Na-
tomiast Ziemia będzie w aphe-
lium (najdalej od Słońca – pra-
wie 153 mln. km) w dniu 5 lipca 
o godz. 05.

Zmiana czasu z zimowego 
na letni, czeka nas 24/25 marca, 
a powrót na czas zimowy, czyli 
środkowo-europejski w nocy 27/28 
października.

Jeśli chodzi o tzw. święta ru-
chome w 2012 roku, to Popielec 
wypada 22.II, Wielkanoc przy-
padnie 8.IV., w pierwszą niedzie-
lę po pierwszej wiosennej pełni 
Księżyca, ta zaś będzie o godz. 
21:19 w piątek 6.IV., Zielone 
Świątki 27.V., zaś Boże Ciało 7.VI.     

Księżyc powita Nowy  Rok  
podążając do pierwszej kwadry, 
a zakończy 2012 rok podążając 
do ostatniej kwadry. Ponadto 
tarcza Księżyca będzie zakry-
wać kilkakrotnie Jowisza, Wenus, 
Marsa i Merkurego oraz plane-
toidy karłowate: Plutona, Pallas 
i Ceres. Ponadto czterokrotnie 
zakryje Spicę , czyli najjaśniejszą 
gwiazdę w Pannie. Z tych zja-
wisk widoczne będzie u nas tylko 
zakrycie Jowisza w dniu 15.III 
o godz. 04.

W tym roku, kilkadziesiąt  
skatalogowanych komet okre-
sowych powróci do peryhelium  
(punkt ich orbity najbliższy do 
Słońca) lecz niestety, będą one 
widoczne tylko przez teleskop. 

astrONOMia

Adam Michalec 
MOA

O roku ów! Kto Ciebie będzie 
widział w naszym Kraju! 
– parafrazując Wieszcza 
Obojga Narodów – mamy 
chyba na myśli wydarzenia 
sportowe związane z EURO 
2012, a przecież na nich 
świat się nie kończy. 

Pamiętając o tym i patrząc 
tradycyjnie w górę na nie-
boskłon, niezależnie od  

tych sportowych wydarzeń, 
wszystko zdaje się przebiegać we-
dług klasycznych praw astrono-
mii i fizyki, znanych człowiekowi 
– lepiej lub gorzej – od stuleci, 
a namieszać może po ekspery-
mentach w CERN-ie, tylko astro-
nomia neutrinowa. Czekają nas 
w tym roku zjawiska okresowe 
i niespodziewane. Tych drugich, 
najciekawszych i wywołujących 
nie tylko u zawodowych astrono-
mów dreszczyk emocji, nie moż-
na w zasadzie przewidzieć.

Natomiast ze zjawisk okreso-
wych, a mimo to zawierających 
zawsze w sobie choć odrobinę ta-
jemniczości, wystąpią w tym roku 
dwa zaćmienia Słońca: 20/21.V. 
i 13/14. XI. To pierwsze będzie za-
ćmieniem obrączkowym, bowiem 
kątowy rozmiar tarczy Księżyca 
(19.V. o godz. 18 w apogeum) bę-
dzie mniejszy niż tarczy Słońca, 
drugie zaś będzie zaćmieniem cał-
kowitym. Oba zjawiska nie będą 
widoczne w Polsce. Na te zaćmie-
nia, młodzież z MOA w Niepoło-
micach przygotowuje ekspedycje, 
w maju do Japonii, a w listopadzie 
do Australii. Oby tym razem do-
pisała Im pogoda obserwacyjna!

Wystąpią też w tym roku dwa 
zaćmienia Księżyca: 4.VI. i 28. XI.  

To pierwsze będzie częściowym, 
a to drugie tylko półcieniowym. 
Zjawiska te, podobnie jak za-
ćmienia Słońca, nie będą u nas 
widoczne.

6. VI. wystąpi zjawisko przej-
ścia planety Wenus przed tarczą 
Słońca. W Małopolsce będzie wi-
doczna końcówka tego zjawiska. 
Słońce wzejdzie u nas o godz. 
4.33, a Wenus (1/30 średnicy 
Słońca) będzie już wtedy poza 
połową drogi na tle jego tarczy. 
Planeta dotknie zachodniego 
brzegu tarczy Słońca (jest to tzw. 
III kontakt) o godz. 6.47, a zejdzie 
z tarczy słonecznej (IV kontakt) 
w niespełna 8 minut później. Na-
stępne takie zjawisko wystąpi do-
piero 11.XII.2117 r. Pamiętajmy, 
że obserwacje tego zjawiska, jak 
i plam na Słońcu, prowadzimy 
przy zastosowaniu odpowied-
nich filtrów lub na ekranie rzuto-
wanego obrazu z lunety. 

Wiosną 2011 r. wreszcie do-
czekaliśmy się pełnego „prze-
budzenia” Słońca z minimum 
aktywności, pomiędzy 23 a 24 
cyklem. Nadal obserwujemy sys-
tematyczny wzrost jego aktyw-
ności magnetycznej,  a maksi-
mum 24 cyklu Słońce osiągnie 
najprawdopodobniej w lipcu 
2014 roku. Wynika to m. innymi 
z wieloletnich obserwacji plam 
na Słońcu, a także z ekstrapo-
lacji krakowskich codziennych 
obserwacji radiopromieniowa-
nia Słońca, które prowadzone są 
już od 55 lat. Należy się jednak 
zawsze liczyć ze sporadycznym 
wzrostem lub spadkiem jego ak-
tywności, co pociągnąć może za 
sobą powstawanie rozmaitych 
zjawisk geofizycznych i zaburzeń  
w pogodzie kosmicznej.

Na powitanie Nowego Roku, 
aż do 5.I. promieniować będą 
Kwadrantydy. Nazwa tego roju,  
pochodzi od nieużywanej współ-
cześnie nazwy gwiazdozbioru;  
obecnie radiant roju leży w gwia- 
zdozbiorze Wolarza. Spodzie-
wana liczba meteorów widocz-
nych w ciągu godziny, podczas 

Spojrzenie w niebo A.D. 2012

6. VI. wystąpi zjawisko przejścia planety Wenus przed tarczą 
Słońca. W Małopolsce będzie widoczna końcówka tego zjawi-
ska. Słońce wzejdzie u nas o godz. 4.33, a Wenus (1/30 śred-
nicy Słońca) będzie już wtedy poza połową drogi na tle jego 
tarczy. Planeta dotknie zachodniego brzegu tarczy Słońca (jest 
to tzw. III kontakt) o godz. 6.47, a zejdzie z tarczy słonecznej  
(IV kontakt) w niespełna 8 minut później. Następne takie  
zjawisko wystąpi dopiero 11.XII.2117 r. 
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Gdyby zaś niebiosa były nam bar-
dziej  przychylne, to  może w tym 
roku zawita w okolice Słońca 
jeszcze jakaś niespodziewanie 
jasna kometa, wtedy oczywiście 
będziemy mogli ją podziwiać nie 
tylko przez lunetę. 

Jeśli chodzi o planety to Mer-
kurego, który zawsze wędruje 
blisko Słońca, można zaobserwo-
wać nisko nad horyzontem, na 
wschodnim niebie o świcie lub 
na zachodzie o zmierzchu. Jeśli 
pogoda nam dopisze, to najła-
twiej będzie go można dostrzec 
przed wschodem Słońca na prze-
łomie listopada i grudnia, przez 
prawie trzy tygodnie. Natomiast 
wieczorem najlepsze warunki do 
jego obserwacji będą w pierw-
szym tygodniu marca. Posta-
rajmy się więc skorzystać z tego 
marcowego prezentu. 

Wspaniale błyszczącą Wenus, 
jako Gwiazdę Wieczorną, będzie 
można podziwiać od początku 
roku do końca maja, a jako Ju-
trzenkę, będziemy ją mogli obser-
wować od drugiej połowy czerw-
ca do końca roku. Ponadto, 15.III. 
dojdzie do koniunkcji Wenus 
z Jowiszem, a 22.XI. z Saturnem. 
Natomiast 5/6 czerwca Wenus 
przejdzie na tle tarczy Słońca. Ten 
przemarsz Wenus, obserwowany 
z Ziemi, będzie trwał prawie 6 go-
dzin  i  40 minut.  

Mars, który spośród pla-
net najbardziej wędruje po nie-
bie, z początkiem roku będzie 
w gwiazdozbiorze Lwa , wscho-
dząc tuż przed północą. W poło-
wie stycznia przejdzie do Panny, 
by w lutym powrócić do Lwa. 
W opozycji będzie 3 marca, świe-
cąc czerwonawo przez całą noc. 
Od połowy czerwca praktycznie 
do końca roku, będzie widocz-
ny tylko na wieczornym niebie. 
W drugiej połowie czerwca po-
wróci do Panny, by 13 sierpnia 
minąć Spicę  (Kłos Panny), a we 
wrześniu przemieści się do Wagi, 
następnie przez gwiazdozbiór 
Skorpiona dotrze w październiku 
do Niedźwiadka, by w listopadzie 
zagościć w Strzelcu, a w grud-
niu spocznie na kilka tygodni 
w Koziorożcu. Mars będzie w ko-
niunkcji z Saturnem 17 sierpnia. 

Jowisz jest w Rybach na po-
czątku roku, by w drugim tygo-
dniu stycznia przemieścić się do 
Barana. Możemy go obserwować 
tylko z wieczora do połowy kwiet-
nia; potem będzie na niebie zbyt 
blisko Słońca. Pojawi się nam na 
wschodnim niebie w Byku, dopie-
ro pod koniec maja, gdzie pozo-

stanie w tej konstelacji do końca 
roku. Nieomal przy okazji, 3.VIII. 
przejdzie obok Aldebarana, najja-
śniejszej gwiazdy w Byku. Jowisz 
będzie w koniunkcji z Wenus  
w dniu 15.III. 

Saturn z początkiem roku 
wschodzi tuż po północy, będąc 
w gwiazdozbiorze Panny, gdzie 
pozostanie do pierwszych dni 
grudniowych, by potem przejść 
do Wagi. W opozycji będzie 15 
kwietnia i wtedy będzie widocz-
ny przez całą noc. Od połowy 
lipca, do początku październi-
ka, możemy go obserwować na 
wieczornym niebie. Potem przez 
miesiąc będzie zbyt blisko Słoń-
ca i pojawi się nam na porannym 
niebie w drugiej połowie listopa-
da i tam już zostanie  do końca 
roku. Saturn będzie w koniunkcji 
z Marsem 17.VIII., z Merkurym 
6.X. i z Wenus 27.IX. 

Uran z początkiem roku wi-
doczny jest wieczorem w Rybach. 
W marcu zniknie w promieniach 
Słońca i w połowie kwietnia po-
jawi się na porannym niebie. 
W pierwszej połowie maja przej-
dzie do Wieloryba, by powrócić 
do Ryb we wrześniu, gdzie już 
spocznie do końca roku. W opo-
zycji będzie 29 września, więc 
można go będzie obserwować 
przez całą noc. Z upływem tygo-
dni, będzie widoczny coraz niżej 
na wieczornym niebie. 

 Neptun jest widoczny z po-
czątkiem roku na wieczornym 
niebie w gwiazdozbiorze Wod-
nika i tam pozostanie przez cały 
rok. Pod koniec stycznia zniknie 
w promieniach Słońca, będziemy 

go mogli obserwować na poran-
nym niebie już od połowy mar-
ca. Neptun  będzie w opozycji do 
Słońca 24 sierpnia i pod koniec 
listopada będzie widoczny nisko, 

coraz krócej, na wieczornym nie-
bie. Do obserwacji Urana i Nep-
tuna  musimy użyć lunety. 

W tym roku, z 20 większych 
rojów meteorów, które rokrocznie 
promieniują, polecałbym do ob-
serwacji: Perseidy 11/12 sierpnia, 
wspomniane już na wstępie Kwa-
drantydy z maksimum 4 stycznia 
i Geminidy z 13 grudnia. Naj-
lepsze warunki do ich obserwacji 
będą mieć Geminidy, Księżyc bę- 
dzie wtedy w nowiu. W czasie zaś  
przelotów Kwadrantyd i Perseid  
Księżyc będzie odpowiednio przed  
pełnią lub po ostatniej kwadrze. 

W 2012 roku będziemy się 
mogli emocjonować napływają-
cymi wynikami obserwacji nieba 
w różnych zakresach widma elek-
tromagnetycznego, a uzyskiwa-
nymi z pokładów pozaziemskich 
obserwatoriów. W każdej zaś 
wolnej chwili w długie wieczo-
ry zimowe, spójrzmy teraz spo-
kojnie w niebo, z niewątpliwie 
najpiękniejszym gwiazdozbio-
rem Orionem i pamiętajmy przy 
tym o przysłowiu z wiązanym 
ze zbliżającym się EURO 2012 
i olimpiadą w Londynie: „Z Wio-
sną – nasze nadzieje na sukcesy 
sportowe rosą”. Jednym słowem 
byle do pogodnej i ciepłej wiosny  
tego nowego 2012 roku!  

Wiosna, na którą czekamy 
zawsze z utęsknieniem, roz-
pocznie się 20 marca o godz. 
06:14, Lato: 21 czerwca o godz.  
01:09, Jesień: 22 września  
o 16:49, a Zima: 21 grudnia  
o godz. 12:12.

W dniu 5 stycznia o godz. 01, Ziemia w swym rocznym ruchu po 
orbicie eliptycznej będzie najbliżej Słońca, czyli w peryhelium,  
w odległości od niego niewiele ponad 147 mln. km. Będzie się 
wtedy poruszała najszybciej na swej orbicie, bo z prędkością 
30.27  km/s  czyli  ponad  100  000  km/godz.  Jest  to  dla  nas 
pocieszający znak, że dnia będzie przybywało coraz szybciej. 

Zmiana czasu z zimowego na 
letni, czeka nas 24/25 marca, 
a powrót na czas zimowy, czyli 
środkowo-europejski w nocy 
27/28 października.

Adam Michalec
MOA

„Bój się w lutym wiosny, bo 
marzec zazdrosny”. Przysłowie 
to dobrze oddaje nasze zniecier-
pliwienie jesiennie – jak na razie 

– ciepłą zima, a będziemy mu-
sieli się jednak przygotować na 
nowe kaprysy tegorocznej aury. 
Natomiast znacznie precyzyjniej 
możemy coś powiedzieć o „po-
godzie kosmicznej”, czyli co nas 
czeka w tym miesiącu na firma-

mencie niebieskim. 
Jednakowoż już od samego 

tytułu „lutowe niebo” każdemu 
robi się zimno, a grypowe ciarki 
przechodzą po plecach. Zatem 
w tej sytuacji, pozostaje nam tyl-
ko ciepłe i optymistyczne spoj-

rzenie w niebo, a karnawał w tym 
roku nie będzie długi, bowiem 
już 22 lutego będzie Popielec. 
W tym najkrótszym miesiącu 
roku, w Niepołomicach przybę-
dzie dnia ponad półtorej godziny. 
Przyznacie Państwo, że brzmi to 

spojrzenie w lutowe niebo
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bardzo optymistycznie. Słońce, 
choć jeszcze nadal przebywa na 
południowej półkuli nieba, to 
mimo wszystko systematycznie 
pnie się po Ekliptyce coraz wyżej 
i wyżej, przez co i dnia znacznie 
przybywa. 

W dniu pierwszego lutego 
Słońce w Niepołomicach wscho-
dzi o godz. 07.14, a zachodzi 
o 16.33; czyli dzień będzie trwał 
9 godzin i 19 minut. Natomiast 
29 lutego wschód Słońca nastąpi 
o godz. 6.25, a zachód o 17.21; za-
tem długość dnia wyniesie już 10 
godzin i 56 minut; dzień będzie 
zatem dłuższy od najkrótsze-
go dnia roku (22.XII) o 2 godz. 
i 51 minut. Ponadto, niedzielę 
19 lutego o godz. 07.15, Słońce 
wstępuje w znak Ryb; a za dalszy 
miesiąc w znak Barana – czyli 
wtedy będziemy mieli początek 
astronomicznej Wiosny, oby nie 

tylko w kalendarzu! 
Słońce zbudziło się już rok 

temu z głębokiego minimum ak-
tywności magnetycznej, więc na-
leży się liczyć z możliwością za-
obserwowania wielu grup plam 
na jego tarczy i towarzyszącym 
im wyrzutami plazmy w prze-
strzeń międzyplanetarną, szcze-
gólnie w drugiej dekadzie lutego.

Ciemne, bezksiężycowe noce, 
dogodne do obserwacji astro-
nomicznych, będą na przełomie 
drugiej i trzeciej dekady lutego, 
a kolejność faz Księżyca będzie 
następująca: pełnia 7.II. o godz. 
22.54, ostatnia kwadra 14.II. 
o godz. 18.04 i nów 21,II. O godz. 
23.35. W tym miesiącu nie bę-
dzie pierwszej kwadry Księżyca!

W perygeum  (najbliżej Zie-
mi) Księżyc znajdzie się 11.II. 
o godz. 20, a w apogeum (najdalej 
od Ziemi) będzie 24.II. o godz. 15. 

Jeśli chodzi o planety, to Mer-
kurego najłatwiej będzie zaobser-
wować w ostatni wieczór lutego, 
tuż po zachodzie Słońca nad po-
łudniowo-zachodnim horyzon-
tem, na wysokości prawie 10 stop-
ni. Jego jasność wyniesie wtedy 
-1.0 magnitudo. Również Wenus  
(-4.2 wielkość), jako Gwiazda Wie- 
czorna króluje nad zachodnim ho- 

ryzontem tyle, że znacznie wyżej 
niż to czyni Merkury. Mars (-1.0) 
widoczny jest praktycznie przez 
całą noc w gwiazdozbiorze Lwa, 
bowiem w marcu będzie w opozy-
cji do Słońca.

Jowisza (-2.2) z jego gromad-
ką galileuszowych księżyców, 
możemy obserwować z wieczora 
na zachodnim niebie. Natomiast 
w  drugiej połowie nocy, w gwiaz-
dozbiorze Panny dostrzeżemy 
Saturna (+0.5) z pierścieniami. 
Zaś nisko nad południowo-za-
chodnim horyzontem, jeszcze 
tylko do połowy miesiąca, mo-
żemy dostrzec przez lunetę Ura-
na (+5.9) ale potem, podobnie 
jak Neptun od początku lutego, 
znikną nam obaj z oczu, skąpa-
ni w promieniach zachodzącego 
Słońca. Dla odmiany zaś, planeta 
karłowata Pluton wschodzą, gi-
nie w blasku zorzy porannej. 

Wieczorami, w dniach od 25 
do 27 lutego, powinniśmy ko-
niecznie obserwować Księżyc 
podążający do pierwszej kwadry, 

który będzie się przemieszczał  
na niebie blisko Wenus oraz Jo-
wisza, w odległości od 3 do 4 
stopni, tworząc z planetami uro-
kliwe konfiguracje. 

W tym miesiącu nie „planuje 
się” bogatych deszczy meteorów, 
chociaż 25 lutego przypada mak-
simum mało aktywnego roju, 
promieniującego z okolicy „del-
ty” w gwiazdozbiorze Lwa. Księ-
życ po nowiu, nie będzie nam 
przeszkadzał w ich wieczornych 
obserwacjach. Jak z tego widać, 
luty – choć krótki – to będzie 
dość interesujący dla miłośników 
obserwacji nieba.

Warto też pamiętać, że w nie-
dzielę 19 lutego przypada 539 rocz-
nica urodzin Mikołaja Kopernika. 
Dysponując zaś wolna chwilą, za- 
chęcam gorąco Państwa do wie-
czornych spacerów, a przy okazji 
spójrzmy w niebo, pamiętając jed-
nocześnie o krzepiącym przysło-
wiu: „Kiedy luty najostrzejszy, tedy 
roczek najpłodniejszy”  

astrONOMia

zaproszenie

Aby na nieboskłonie te wszystkie cudeńka móc dobrze zaobser-
wować, można złożyć wizytę w Młodzieżowym Obserwatorium 
Astronomicznym w Niepołomicach, tel. 12 281 15 61, moa.edu.pl

Karnawał w tym roku nie bę-
dzie długi, bowiem już 22 lu-
tego będzie Popielec. W tym 
najkrótszym miesiącu roku, 
w Niepołomicach przybędzie 
dnia ponad półtorej godziny.

zaprzyjaźnić się z infekcją

Rozalia Klima
pedagog, mama Zosi i Franka

Czego możemy sobie życzyć w nowym 
roku? Przede wszystkim zdrowia, ale 
nie tyle dla siebie, ale również dla na-
szych dzieci. Trudno zachować spokój, 
gdy maluchy tak często chorują. 

Na infekcje najczęściej narażone są 
dzieci, przebywające w dużych skupi-
skach, jak przedszkola, szkoły. Choć 

częściej chorują dzieci, które rozpoczęły edu-

kację przedszkolną.
Jako mama, mająca małe dziecko w przed-

szkolu i pracująca z dziećmi, zauważyłam 
większą tendencję do zachorowań wśród 
dzieci, które są po raz pierwszy w przedszko-
lu.  Natomiast dzieci nieco starsze, są bardziej 
uodpornione, choć bywają również wyjątki.

Zaczyna się od niewinnego kataru, poka-
sływania, a za kilka dni gorączka, lub jej brak, 
ale nie pozostaje nam nic innego jak wybrać 
się do lekarza i pozostawić dziecko w domu. 

Gdy w okresie kilku miesięcy dziecko 
choruje wiele razy, nie wydaje nam się to 
normalne i zastanawiamy się, co robić by to 
zmienić. Kupujemy szczepionki, szukamy 
domowych sposobów, podajemy tran, zmie-
niamy lekarza, bo wydaje nam się, że inny 
będzie lepszy, a w konsekwencji nasze dziec-
ko dalej choruje.

W przedszkolu zaczyna być gościem, 

portfel robi się coraz szczuplejszy, bo jak 
wiemy, leki nie należą do tanich produktów.  
A w pracy coraz trudniej wziąć urlop, bo 
opieka nad dzieckiem chorym już dawno się 
skończyła.

W takiej sytuacji i nam gorzej normal-
nie funkcjonować. Jego odmienny stan, ka-
pryszenie, brak zainteresowania jakąkolwiek 
zabawą nam też się udziela. To nie są łatwe 
chwile i dla mamy i dla dziecka.

Jeśli wiemy, że zrobiliśmy wszystko, by 
pomóc naszemu dziecku, nie pozostaje nam 
nic innego jak zachować spokój, uzbroić się 
w cierpliwość i otoczyć czułością malucha, bo 
tego najbardziej potrzebuje podczas choroby. 

Na pocieszenie niech pozostanie świado-
mość, że taki stan rzeczy nie będzie trwał za-
wsze. Dziecko musi nabyć odporności mając 
kontakt z wirusami i bakteriami, a im szybciej 
to się stanie tym lepiej dla dziecka  

Dokończenie psychologii ze str 51
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PODróżE

Historia na wyciągnięcie dłoni

Krystyna Mirek
nauczyciel języka polskiego i języka niemiec-
kiego, Gimnazjum Lady Sue Ryder w Woli 
Batorskiej

Uczniowie klasy trzeciej Gimnazjum 
w Woli Batorskiej odbyli na początku 
stycznia wycieczkę do Warszawy.
Wycieczka była połączeniem lekcji 
historii, języka polskiego, fizyki, chemii 
i astronomii. Bo taka właśnie jest 
Warszawa – nowoczesna, a jednocze-
śnie pełna znaków przeszłości. 

W Muzeum Powstania Warszaw-
skiego obejrzeliśmy film w tech-
nice 3D. Widz miał wrażenie, że 

leci samolotem nad bombardowaną stolicą. 
Efekt był niesamowity. Ruiny, spalone domy, 
zerwane mosty, kamień na kamieniu w miej-
scach, gdzie dzisiaj stoi wielkie miasto i ta in-
formacja, która pojawia się na końcu: W 1939 
roku w Warszawie mieszkało 1.300.000 osób, 
po upadku powstania w ruinach przebywało 
około 1000.

Zupełnie inaczej patrzyliśmy potem na 
kamienice Starówki, Zamek, Pałac Łazienkow-
ski, pomnik Chopina, kościoły i mosty, mając 
świadomość, że ktoś gołymi rękami, cegła po 
cegle, wszystko to od podstaw odbudował.

Odwiedziliśmy cmentarz na Powązkach, 
gdzie niektóre nagrobki są jak powtórka z hi-
storii. Uczniowie przeszli też śladami bohate-
rów lektury „Kamienie na szaniec”, by poczuć 
realia tych wydarzeń. Weszli do kanałów, dziś 
czystych i suchych, ale przecież łatwo było so-
bie wyobrazić tamte z czasów wojny, zwłasz-
cza, gdy zgasło światło. Zobaczyli zdjęcia, po-
słuchali wspomnień, dotknęli broni, ubrań, 
przeczytali listy uczestników powstania. 

Dzisiejsza Warszawa to wielkie miasto, 
które wciąż się rozwija. Buduje się metro, 
m.in. tuż obok hostelu, w którym mieszka-
liśmy, dlatego siedem razy mijaliśmy Pałac 
Kultury i słynną warszawską palmę, zanim 
znaleźliśmy dobry objazd.

Podziwialiśmy ogromny nowoczesny dra-
pacz chmur budowany tuż obok, rozmawiali-
śmy ze spotkanym w teatrze Gienkiem Loską 
i oglądaliśmy restaurację Magdy Gessler (na 
obiad niestety nie było nas stać). 

Odwiedziliśmy supernowoczesne Cen-
trum Nauki Kopernik, gdzie uczniowie bra-
li udział w eksperymentach i laboratoriach, 
korzystając z najnowocześniejszego sprzętu. 
Odbyliśmy też wirtualną podróż w kosmos.

Z dokonań współczesnych i bohaterskich 
czynów z przeszłości jednakowo możemy być 
dumni. Dobrze jest cieszyć się taką wyciecz-
ką, dobrze jest żyć w wolnym kraju. Warto 
o tym pamiętać, mówić i pokazywać to, co 
wartościowe, zwłaszcza ludziom młodym  
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Alicja Włodarczyk
polonista w Gimnazjum Społecznym 
w Woli Batorskiej

Korzystając z okazji, na początku stycz-
nia młodzież z Gimnazjum Społecznego 
w Woli Batorskiej wybrała się na narty. 
Piętnastu uczestników wyprawy wraz 
z opiekunami – Pawłem Góralczykiem, 
nauczycielem prowadzącym Klub 
Podróżnika TURBACZ oraz Michałem 
Dziedzicem, nauczycielem geografii, 
doskonaliło swe umiejętności na stoku.

Oczywiście wyjazd miał na celu nie 
tylko propagowanie zimowych spor-
tów. Cel był przede wszystkim edu-

kacyjny – poszerzanie wiedzy na temat to-
pografii regionu. W programie wyjazdu były 
między innymi: wyprawa do przełęczy Jama 
oraz dolinki Słonki oraz okolice Kowańca – 

Długiej Polany. Miejscem noclegu było ma-
lownicze schronisko na Maciejowej. 

Zimowej uciechy było co niemiara. 
Uczniowie rumiani i weseli wrócili z wypra-
wy. Frajdy było tym więcej, że powrót okazał 
się „do szarej rzeczywistości” – i to w do-
słownym tego słowa znaczeniu. U nas siąpił 

deszcz, a kreski na termometrze wskazywały 
cyfry powyżej zera.

Wyjazd młodzieży Gimnazjum w dniach 
6-8 stycznia był możliwy dzięki projektowi 
„Sukces i przygoda”, realizowanemu w szkole, 
a finansowanemu z Europejskiego Funduszu 
Społecznego  

PODróżE

Zimą w górach

Łowcy w muzeum

Anna Buczek
opiekun Koła Podróżniczo-Przygodowego 
WAGABUNDY

Członkowie Koła Podróżniczo-Przygo-
dowego WAGABUNDY działającego 
przy Szkole Podstawowej im. Króla 
Kazimierza Wielkiego w Niepołomi-
cach, w ramach spotkania opłatkowego 
byli gośćmi Muzeum Przyrodniczego 
w Krakowie.

Grupa dzielnych podróżników spędziła 

opłatkowy wieczór w niezwykłym towarzy-
stwie. Jak na prawdziwych łowców przygód 
przystało przenieśliśmy się do innego świata – 
krainy zwierzaków – tych zwyczajnych i tych 
zupełnie niesamowitych! 

Aby dobrze wczuć się w klimat egzotycz-
nych krajów, na kilka godzin zmieniliśmy się 
w dzielne plemię Indian. Każdy miał wymalo-
wany na twarzy obrazek, który odzwierciedlał 
jego cechy charakteru lub marzenia. Wszyscy 
na głowach mieli własnoręcznie wykonane 
pióropusze. Niektórzy też wyróżniali sie in-
diańskimi strojami lub ozdobami. 

Tak przygotowani wyruszyliśmy na wy-
prawę po świecie przyrody. Muzeum przy 
ulicy św. Sebastiana w Krakowie słynie z licz-
nych i rzadkich eksponatów. Poznaliśmy się 
z bardzo starym nosorożcem, mogliśmy po-
dziwiać zęby mamutów oraz wysłuchaliśmy 
wykładu o ewolucji. 

Najbardziej utkwiło nam w pamięci to, że 
koń był kiedyś wielkości średniego psa, a słoń 
nie miał trąby. Następnie odwiedziliśmy cał-
kiem pokaźną rodzinkę pająków i pajęcza-
ków. Z daleka obserwowaliśmy czarną wdo-
wę, która jest najbardziej niebezpiecznym 
pająkiem na świecie. 

U niektórych owłosione żyjątka wzbudzały 
troszkę negatywne emocje, ale każdy przeła-
mał swój strach i zajrzał do terrariów by dobrze 

Pełni wrażeń i wiedzy, trochę zmęcze-
ni, ale bardzo szczęśliwi wróciliśmy do 
Niepołomic. Teraz wszyscy chcą mieć  
w domu węża. Nie wiem, co na to po- 
wiedzą rodzice...

dokończenie na str 68
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OgróD

Zabezpieczenie roślin przed mrozem

Małgorzata Wrońska 
Dział Utrzymania Zieleni 
Ośrodek Sportu, Turystyki 
i Rekreacji

Zimą należy zadbać o ogród 
tak, aby wszystkie rośliny 
rozwinęły się i pięknie za-
kwitły na wiosnę. Na pewno 
każdy z nas ma w ogródku 
rośliny, które wymagają otu-
lenia – zabezpieczenia przed 
silnym mrozem.

Mam na myśli hortensje 
ogrodowe, róże, azalie 
japońskie, różanecz-

niki, wrzosy oraz, ostatnio bar-
dzo modne, trawy ozdobne.

Różom rabatowym, wielko-
kwiatowym i parkowym wystar-
czy zrobić kopczyki z ziemi i po-
czekać aż ziemia zamarznie, aby 
pozostałe części krzewów (pędy 
nieobsypane) przykryć stroiszem 
z gałązek igliwia.

W przypadku róż pnących 
należy okryć niekiedy dużo pę-
dów rozprowadzonych na pod-
pórce, jest to niewątpliwie trudne 
zadanie i najlepszym sposobem 
jest owinięcie pędów papierem 
gofrowanym lub zrobienie cho-
chołów ze słomy.

Nie nadaje się do okrycia róż 
folia PCV ponieważ przez ten 
materiał nie jest możliwa wenty-
lacja powietrza i można bardziej 
zaszkodzić roślinom niż pomóc.

Hortensje ogrodowe wyma-
gają okrycia całej rośliny. Pączki 
kwiatowe, które już się zawiązały 
na pędach są wrażliwe na mro-
zy. W tym przypadku owijamy 
roślinę włókniną ogrodniczą 
kilkakrotnie, a podstawę rośliny 
obsypujemy wysoko korą.

W przypadku silnych mrozów, 
ewentualnie zimnych wiatrów, na 

przedwiośniu, można dodatkowo 
okryć rośliny stroiszem z igliwia.

Azalie japońskie, różaneczniki 
czy wrzosy wymagają też okrycia, 
a właściwie cieniowania, gdyż te 
rośliny niezabezpieczone giną od 
tzw. suszy fizjologicznej. Dzieje się 
tak najczęściej na przedwiośniu, 
kiedy w dzień słońce nagrzewa 
rośliny, a ziemia jest jeszcze za-
marznięta, rośliny transpirują, nie 
mogąc pobrać wody z gleby. Aby 
zapobiec takiej sytuacji, okrywa 
się rośliny włókniną ogrodniczą, 
a podstawy krzewów obsypuje się 
wysoko korą.

Ważne, aby w trakcie suchej 
jesieni podlewać rośliny. Dostar-
czanie wody roślinom, kiedy zie-
mia nie jest jeszcze zamarznięta 
na pewno pomoże przetrwać 
zimę. Szczególnie jest to ważne 
dla roślin zimozielonych.

W przypadku wrzosów naj-
lepszym ich zabezpieczeniem jest 
okrycie ich igliwiem. Spadający 
zimą śnieg na przykryte gałązki 

stworzy bardzo dobre warunki do 
przezimowania.

Trawy ozdobne, które ostat-
nimi czasy stały się bardzo mod-
ne wymagają też specjalnego ich 
potraktowania przed zbliżającą 
się zimą. Ważne, aby ich nie ści-
nać, tylko przygiąć, a uschnięte 
pędy takiej trawy wykorzystać do 
okrycia. Gdy ziemia zamarznie 
wtedy jeszcze okrywamy je ga-
łązkami igliwia. Tak zabezpieczo-
ne na pewno dobrze przezimują.

Bardzo dobrym materiałem 
zabezpieczającym rośliny na 
zimę są suche liście, zagrabione 

pod krzewy spełniają taką samą 
rolę, jaką spełnia kora. Jednak 
w wietrzną i bezśnieżną zimę 
należy bacznie obserwować czy 
okrycie to nie zostało wywiane.

Niewątpliwie najlepszym okry- 
ciem dla wszystkich roślin jest 
śnieg – naturalna pierzynka na 
mrozy. Rośliny znajdujące się pod 
śniegiem na pewno nie przemar-
zną. Niektóre rośliny szczególnie 

iglaste o pokroju kolumnowym, 
śnieg potrafi uszkodzić. Mokry, 
ciężki zalegający na gałęziach po-
trafi je rozłamać, więc bardzo waż-
ne, aby jeszcze przed nastaniem 
zimy związać je sznurkiem.

Zimą pamiętajmy także o pta- 
kach. Są przecież nierozłączną  
częścią ogrodów. Gdy są duże opa- 
dy śniegu ptaki mają problemy  
ze znalezieniem pokarmu. Postaw- 
my zatem kilka karmników gdzie 
będzie sypany pokarm i gdzie będą 
przylatywały ptaki. 

Polecam kupno specjalnie  
dobranych składnikowo pasz 
w każdym dobrym sklepie ogro- 
dniczym. Nie dokarmiajmy pta-
ków resztkami naszego jedzenia 
czy okruchami chleba. Taki po-
karm zawiera sól, która nie jest 
dobra dla ptaków. Powoduje pra-
gnienie, które bardzo ciężko jest 
ugasić w mroźne dni kiedy woda 
jest zamarznięta.

Życzę wszystkim ogrodni-
kom i sympatykom ogrodów, aby 
tegoroczna zima była łagodna, 
śnieżna i bezwietrzna. Jeśli my 
jeszcze ze swojej strony odpo-
wiednio przygotujemy rośliny, na 
pewno nasz ogród bezpiecznie 
przezimuje  

Zimą pamiętajmy także o ptakach. Są przecież nierozłączną  
częścią ogrodów. Gdy są duże opady śniegu ptaki mają proble-
my ze znalezieniem pokarmu. Postawmy zatem kilka karmników 
gdzie będzie sypany pokarm i gdzie będą przylatywały ptaki. 
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kuliNaria

Jak karnawał  
to chrust

Magdalena Turchan

Karnawał sprzyja fantazjom kulinar-
nym. To czas zabawy, której towarzy-
szyć powinien smakowicie zastawiony 
stół. Dlatego uczestnicy 6 – 2 Hufca 
Pracy, uczniowie ZSZ im. Krakowskie-
go Bractwa Kurkowego, pod czujnym 
okiem instruktora praktycznej nauki 
zawodu Łukasza Wdańca w Hotelu GS 
Niepołomice przygotowali karnawało-
we potrawy. 

Były tatar z łososia wędzonego, bru-
schetta, pierś z kurczaka faszerowa-
na pasztetem grzybowym w otoczce 

z szynki serano na ziemniaczanych łezkach 

z nutką sosu z sera lazur. 
Słodkim deserem idealnym na karnawał 

okazały się faworki, czyli chrust. Te kruche 
i delikatne ciastka oryginalnie pochodzą z Li-
twy i Niemiec. Kształtem przypominają złożo-
ną kokardkę czy wstążkę. Stąd wzięła się polska 
nazwa, zapożyczona z francuskiego – faveur – 
wąska wstążeczka, tasiemka jedwabna. 

Legenda głosi, że powstanie faworków to 
czysty przypadek. Młody, nieuważny cukier-
nik miał wrzucić do rozgrzanego oleju wąski 
pasek ciasta na pączki. Ciasto ukształtowało 
się w warkocz, a po doprawieniu cukrem oka-
zało się, że nieuwaga zaowocowała smakowi-
tym ciastkiem.

Początkowo faktycznie faworki przygo-
towywano z ciasta na pączki, przez co były 
ciężkie i tłuste. Później przyrządzano je z cia-
sta lanego i biszkoptowego, aż wreszcie z tak 
zwanego ciasta zbijanego, z którego dziś naj-
częściej robi się faworki. 

Zmiana receptury sprawiła, że są lekkie, 
cienkie i chrupiące, a zajadamy się nimi przez 
cały czas trwania karnawału  

Faworkowe mrowisko i różyczki

500 g. mąki
10 dag masła
6 szt. żółtek
15 dag śmietany 18%
50 ml. spirytusu
100 dag rodzynek
50 g. miodu
1000 ml oleju do smażenia
Szczypta soli
Cukier puder do posypania
Przesiać mąkę, dodać żółtka, szczyptę 
soli, spirytus i śmietanę. Dobrze wyrobić 
aby ciasto było miękkie i elastyczne. Na-
stępnie dobrze wybić wałkiem, by w cie-
ście pojawiły się pęcherzyki powietrza. 
Ciasto owinąć folią spożywczą i schło-
dzić przez 60 minut. Po tym czasie roz-
wałkować cienko i radełkiem wykrajać 
prostokąty o wymiarach około 12 x 3 cm. 
Każdy pasek naciąć wzdłuż pośrodku 
i przewlec przez otwór.
Smażyć w gorącym tłuszczu na złoty ko-
lor, osączyć na ręczniczku papierowym. 
Po wystudzeniu posypać cukrem pudrem.
Róże karnawałowe przygotowujemy z cia- 
sta na faworki. Na stolnicy rozwałkowuje-
my cienko ciasto z którego wycinamy trzy 
kółka o różnych średnicach (np. 8, 6, 4 cm). 
Następnie każde z kółek nacinamy do środ-
ka kilka razy. Po nacięciu sklejamy kółka 
od największego do najmniejszego, smaru-
jąc je pomiędzy sobą odrobiną białka. Na 
koniec całość dociskamy. Róże smażymy 
najpierw płatkami do dna kiedy nabiorą 
złotego koloru odwracamy je i smażymy 
z drugiej strony. Następnie osączmy je na 
pergaminie, a po ostudzeniu możemy na 
środek nałożyć wiśnię kandyzowaną lub 
dżem i całość posypać cukrem pudrem.

Polska nazwa jest zapożyczona z francuskiego – faveur – wąska wstążeczka, tasiem-
ka jedwabna. Legenda głosi, że powstanie faworków to czysty przypadek. Młody, 
nieuważny cukiernik miał wrzucić do rozgrzanego oleju wąski pasek ciasta na pączki. 
Ciasto ukształtowało się w warkocz, a po doprawieniu cukrem okazało się, że nie- 
uwaga zaowocowała smakowitym ciastkiem.
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zDrOwiE

Prostata i męskie problemy

Zbigniew Hauser
lekarz medycyny

Gruczoł krokowy to mę-
ski gruczoł zlokalizowany 
w podbrzuszu otaczający 
początkowy odcinek cewki 
moczowej,  odpowiedzialny 
za produkcję składników 
nasienia.

U dorosłych mężczyzn 
wielkość prostaty moż-
na porównać z kaszta-

nem. Z wiekiem po 40-50 roku 
życia prostata stopniowo powięk-
sza się, co może powodować pro-
blemy przy oddawaniu moczu 
w przebiegu   różnych schorzeń 
tego gruczołu.

Zapalenia gruczołu kroko-
wego może występować u męż-
czyzn w każdym wieku (częściej 
młodych) i może być wywołane 
podobnymi drobnoustrojami jak 
infekcje dróg moczowych, a cza-
sami bez udziału drobnoustro-
jów.

Schorzenie objawia się bóla-
mi w podbrzuszu, kroczu, cza-
sami  pieczenie przy oddawaniu 
moczu, obecność krwi, śluzu 
w moczu, ból przy wytrysku na-
sienia, obecność krwi w nasieniu, 
gorączka, dreszcze.

Zapalenie może przebiegać 
w postaci ostrej lub przechodzić 

w stan przewlekły z okresowym 
zaostrzeniem dolegliwości. Cza-
sami może w przebiegu zapalenia 
stercza dochodzić do powikłania 
w postaci ropnia prostaty, który 
wymaga nie tylko leczenia anty-
biotykiem ale również nacięcia 
chirurgicznego. W leczeniu wy-
korzystuje się antybiotyki, leki 
rozkurczowe, p/zapalne.

Przerost gruczołu kroko-
wego – gruczolak prostaty to 
najczęstsza łagodna choroba pro-
staty. Po 60 roku życia problem 
ten dotyczy 65% mężczyzn, a po 
80, już 95% populacji  męskiej. 
To schorzenie,  które ma zwią-
zek z czynnością męskich hor-
monów-androgenów. Dotyczy 
najczęściej mężczyzn po 50 roku 
życia  i nasila się z wiekiem. 

Rozrastający się gruczoł kro-
kowy powoduje ucisk na cew-
kę moczową, w związku z czym 
pojawiają się dokuczliwe objawy 
w postaci: częste oddawanie mo-
czu w nocy, poranne problemy 
z oddaniem moczu, wąski stru-
mień moczu i małe ciśnienie 
oddawanego moczu, aż do od-
dawania kroplami i zatrzymania 
moczu. Często do zatrzymania  
lub dużych problemów z odda-
niem moczu dochodzi po spo-
życiu alkoholu. Wtedy jedynym 
ratunkiem jest zgłoszenie się do 
lekarza i założenie cewnika do 
pęcherza moczowego, aby mocz 
mógł swobodnie spłynąć.

Diagnostyka, poza wywiadem 
lekarskim, polega na badaniu pro-
staty przez odbytnicę, oceny wiel-
kości i struktury w badaniu USG,  
badaniach krwi-PSA, badaniu uro- 
dynamicznym, a w przypadkach 
podejrzenia raka – biopsji prostaty.

W leczeniu stosuje się leki  
pochodzenia naturalnego-fito-
terapia, leki hamujące wpływ 
pochodnych testosteronu na roz-
rost prostaty, rozkurczowe; wpły-
wają one na wielkość prostaty 
i zwieracz pęcherza moczowego. 
W ostatnich latach wprowadzone 
leki znacznie poprawiły komfort 
życia mężczyzn z przerostem 

Zapalenia gruczołu krokowego 
może występować u mężczyzn 
w każdym wieku (częściej mło-
dych) i może być wywołane 
podobnymi drobnoustrojami 
jak infekcje dróg moczowych, 
a czasami bez udziału dro- 
bnoustrojów.

Rak prostaty to jeden z grupy najczęstszych nowotworów wystę-
pujących u mężczyzn. Nie ma typowych objawów raka prostaty 
do czasu gdy dochodzi do rozsiewu i powstania odległych prze-
rzutów, dlatego najważniejsza jest regularna kontrola urologicz-
na mężczyzn po 50 roku życia.

prostaty.
Bywa, że leczenie farmakolo-

giczne nie jest skuteczne, docho-
dzi do zatrzymań moczu. Wtedy 
konieczne jest postępowanie chi- 
rurgiczne – najczęściej przezcew- 
kowe polegające na podcięciu 
prostaty uciskającej na cewkę mo- 

czową. Dzisiaj w łagodnym roz-
roście prostaty bardzo rzadko 
stosuje się klasyczne operacje po- 
legające na usuwaniu całej prostaty.

Rak prostaty – to jeden 
z grupy najczęstszych nowotwo-
rów występujących u mężczyzn. 
Nie ma typowych objawów raka 
prostaty do czasu gdy dochodzi 
do rozsiewu i powstania odle-
głych przerzutów, dlatego naj-
ważniejsza jest regularna kontro-
la urologiczna mężczyzn po 50 
roku życia.

Przyczyn powstawania tego 
nowotworu nie udało się jedno-
znacznie ustalić. Nowotwór ten 
rozwija się powoli i od początku 
choroby do rozsiewu mija zazwy-
czaj  kilkanaście lat. W począt-
kowych fazach choroby objawy 
mogą nie występować lub być 
takie same jak w łagodnym roz-
roście prostaty.

Dlatego tak ważne są wizyty 
u urologa  mężczyzn po 50 roku 
życia  oraz dodatkowe badania: 
PSA, badania obrazowe usg, rza-
dziej tomografia komputerowa, 
rezonans magnetyczny, w uza-
sadnionych przypadkach biopsja 
prostaty.

Objawy związane z prze-
rzutami do kości to nasilające 
się bóle w miejscu przerzutów 
(kręgosłup, kości miednicy, koń-
czyn), patologiczne złamania 
uszkodzonych kości (po niewiel-
kich urazach), stany podgorącz-
kowe, nocne poty, chudnięcie, 
postępujące osłabienie, anemia. 

Rak prostaty rozpoznany we 
wczesnym stadium, gdy nie prze-
kracza torebki prostaty, jest w peł-
ni uleczalny. Postacie bardziej za-
awansowane z przerzutami rokują 
gorzej, ale obecnie stosowane le-
czenie pozwala nawet przy obec-
ności przerzutów do innych na-
rządów (kości, wątroba, płuca) na 
wieloletnie przeżycia.

Leczenie ze względu na sto-
sunkowo wolny rozwój zależy od 
wieku mężczyzny i obejmuje le-
czenie operacyjne, radioterapię, 
hormonoterapię  

rozwiązanie zadania z iii okładki
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Rak piersi – leczenie 
uzupełniające, III

dr hab med. Marcin Baczyński
dr med. Aleksander Konturek
III Katedra Chirurgii Ogólnej CM 
UJ w Krakowie

Większość pacjentów 
z zaawansowanym rakiem 
gruczołu piersiowego wy-
maga leczenia uzupełniają-
cego. Leczenie to obejmuje 
następową radioterapię lub/i 
leczenie systemowe: chemio-
terapię i hormonoterapię. 
Przyglądnijmy się każdej 
z tych metod zwracając 
równocześnie uwagę na 
wskazania oraz ewentualne 
skutki uboczne. 

Radioterapia wykorzystuje 
oddziaływanie promie-
niowania jonizującego na 

tkanki powodując ich destrukcję 
i ma za zadanie zmniejszenie ry-
zyka nawrotu choroby po zasto-
sowanym leczeniu operacyjnym. 

Można wyodrębnić dwie 
grupy pacjentów, u których jest 
stosowana: pierwszą z nich sta-
nowią chore, u których wykona-
no wycięcie guza z marginesem 
tkanki i usunięcie regionalnych 
węzłów chłonnych a radiotera-
pia stanowi nieodzowną skła-
dową tzw. terapii oszczędzającej 
gruczoł piersiowy. 

Drugą grupą chorych są pa-
cjentki, u których wykonano cał-
kowite usunięcie piersi z węzła-
mi chłonnymi a o zastosowaniu 
radioterapii decyduje ostateczny 
wynik badania histologicznego. 

Napromieniany obszar obej-
muje ścianę klatki piersiowej 
oraz bliznę pooperacyjną i oko-
licę dołu pachowego. Może się 
to odbywać dwoma sposobami: 
w postaci napromieniowania 
z zewnątrz tzw. teleradioterapia 
oraz na umieszczeniu źródła pro-
mieniowana w loży po usunię-
tym guzie tzw. brachyterapia. 

O typie radioterapii decydu-
je lokalizacja guza oraz rozmiary 
loży po usuniętym gruczole pier-
siowym. Mimo, iż radioterapia 
należy do bezpiecznych metod 
leczenia mogą pojawić się objawy 
niepożądane. 

Nazywamy je odczynami 
popromiennymi wczesnymi lub 
późnymi zależnie od czasu ich 
wystąpienia. Najczęściej obja-
wiają się obrzękiem i bolesnością 
napromieniowanego obszaru, za-
czerwieniem skóry, złuszczaniem 
naskórka. Objawy te szybko ustę-
pują po zakończeniu leczenia. 

Z kolei chemioterapia po-
przez swoje oddziaływanie na 
szybko dzielące się komórki 
w tym również komórki nowo-
tworowe działa na cały organizm 
stąd nazywana jest często lecze-
niem systemowym. Niszcząc 
komórki nowotworowe niestety 
uszkadza też prawidłowe komór-
ki naszego organizmu (komórki 
błony śluzowej przewodu pokar-
mowego, skóry, szpiku kostnego) 
powodując pojawienie się obja-
wów ubocznych. 

Decyzję dotyczącą chemio-
terapii podejmuje onkolog kli-
niczny indywidualnie zależnie 
od ryzyka nawrotu miejscowe-
go lub uogólnionego rozsiewu 
choroby, obecności specjalnych 
receptorów na komórkach guza  
(receptory estrogenowe, progeste-
ronowi i HER) czy ogólnego stanu 
pacjenta. 

Najczęściej drogą podania 
jest chemioterapia dożylna, któ-
rą można podawać w warunkach 
szpitalnych lub ambulatoryjnych 
zależnie od określonych sche-
matów leczenia. Wspomniane 
powyżej objawy uboczne mogą 
objawiać się nudnościami, wy-
miotami, biegunkami, utratą 

włosów, zaburzeniami miesiącz-
kowania, bólami mięśniowymi 
czy ogólnym osłabieniem. Cza-
sem mogą występować groźne 
dla życia uogólnione infekcje 
spowodowane zmniejszeniem się 
ilości białych ciałek krwi. Należy 
wtedy niezwłocznie skontakto-
wać się z lekarzem prowadzącym. 

Zakończenie chemioterapii 
powoduje w wielu przypadkach 
ustąpienie objawów ubocznych 
i powrót prawidłowych funkcji 
poszczególnych organów zwykle 

do sześciu miesięcy od zaprzesta-
nia leczenia. 

Jak wspomnieliśmy powyżej 
nie każdy pacjent wymaga che-
mioterapii. Jednym z ważnych 
czynników decydujących o lecze-
niu uzupełniającym jest obecność 
na komórkach guza tzw. recepto-
rów hormonalnych. Ich obecność 
umożliwia zastosowanie określo-
nych leków, które mogą blokować 
receptor (np.:tamoksyfen) lub ob-
niżać poziom hormonów w ciele 
pacjentki i zahamować funkcję 
jajników. 

W podsumowaniu należy 
stwierdzić, iż wskazania do lecze-
nia uzupełniającego zostały ściśle 
określone i jego zastosowanie 
stanowi element skojarzonej te-
rapii raka piersi nie pogarszając 
rokowania. 

Na zakończenie pragniemy 
jeszcze wspomnieć o tzw.: tera- 
piach niekonwencjonalnych, opar- 
tych o różnego rodzaju prepara-
ty czy oddziaływania z zewnątrz 
(bioenergoterapie) wprowadzane 
ZAMIAST dostępnego leczenia 
konwencjonalnego (chirurgii, 
chemio- i hormonoterapii). 

Należy stanowczo podkre-
ślić, iż nie ma obecnie żadnych 
danych potwierdzających sku-
teczność tego rodzaju leczenia, 
natomiast ich stosowanie NIE 
POWINNO OPÓŹNIAĆ LUB 
ODSUWAĆ właściwej terapii 
opartej o opisane powyżej me-
tody skojarzonego leczenia raka 
piersi  

O typie radioterapii decyduje lokalizacja guza oraz rozmiary 
loży po usuniętym gruczole piersiowym. Mimo, iż radiotera-
pia należy do bezpiecznych metod leczenia mogą pojawić się  
objawy niepożądane.

Zakończenie chemioterapii powoduje w wielu przypadkach 
ustąpienie objawów ubocznych i powrót prawidłowych funkcji 
poszczególnych organów zwykle do sześciu miesięcy od zaprze-
stania leczenia.
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Miód – najzdrowszy prezent

Jerzy Mirocha
wiceprezes Koła Pszczelarzy Niepołomice

Zima i przedwiośnie to okres, w którym 
nasz organizm jest osłabiony z powodu 
braku naturalnych witamin pochodzą-
cych ze świeżych jarzyn i owoców. Jest 
to także czas, kiedy bakterie i wirusy 
mają ułatwiony dostęp do naszego 
organizmu. 

Dlatego w okresie zimowo – wiosen-
nym powinniśmy szczególnie dbać 
o zdrowie swoje i bliskich. Nasz or-

ganizm szczególnie jest narażony na choroby 
wynikłe z przeziębienia. Stosując odpowied-
nią dietę zapewniamy sobie właściwe witami-
ny i mikroelementy, które stymulują wzrost 
odporności organizmu na choroby. 

Coraz więcej osób docenia dobroczynny 
wpływ miodu na organizm ludzki. Zbawien-
ne działanie miodu na układ oddechowy i po-
karmowy wynika z jego właściwości antybak-
teryjnych, przeciwzapalnych i wykrztuśnych. 

Miód z powodzeniem stosowany jest w pro- 
filaktyce oraz jako lek pomocniczy w leczeniu 
wielu chorób wynikłych z przeziębienia:
•	 w	leczeniu	kataru,	czyli	zapaleniach	błony	

śluzowej nosa,
•	 ostrych	 i	 przewlekłych	 stanów	 zapalnych	

gardła, migdałków i oskrzeli,

•	 przy	zapaleniu	zatok,
•	 w	stanach	osłabienia	i	przemęczenia.

Miód spożywany regularnie w sposób na-
turalny wzmacnia i uodparnia nasz organizm. 
Osoby prowadzące aktywny tryb życia, nieza-
leżnie od wieku, powinny godzinę przed pla-
nowanym wysiłkiem fizycznym zjeść od 100 
do 200 gram miodu (od 5 do 10 łyżek). 

Dawka taka zapewni bardzo łatwo przy-
swajalne źródło energii. Będzie to na pewno 
lepszy „power”, niż powszechnie stosowane, 
szczególnie przez młodzież, różnego rodzaju 
napoje energetyzujące. Dlatego miód, kupio-
ny z pewnego źródła, może być doskonałym 
prezentem na każdą okazję  

Osoby prowadzące aktywny tryb życia, niezależnie od wieku, powinny godzinę przed 
planowanym wysiłkiem fizycznym zjeść od 100 do 200 gram miodu (od 5 do 10 łyżek). 
Dawka taka zapewni bardzo łatwo przyswajalne źródło energii. Będzie to na pewno  
lepszy „power”, niż powszechnie stosowane, szczególnie przez młodzież, różnego  
rodzaju napoje energetyzujące.

przyjrzeć się zwierzaczkom. Zdecydowanie 
bardziej pewnie czuliśmy się wśród przepięk-
nych egzotycznych ryb. Niektóre przypomi-
nały nam postacie z popularnych bajek. 

Wiele radości sprawiło karmienie żółwi, 
które pływały w pięknie urządzonym jezior-
ku pod wodospadem. O dziwo, mieszkały ra-
zem z piraniami – ale jakoś sobie na wzajem 
nie przeszkadzały! Bardzo wielkie emocje 
wzbudziły węże, niektóre z nich były bardzo 
aktywne i nie wyglądały przyjacielsko. Głów-
nym punktem programu była zabawa z wężem 

mlecznym – każdy mógł się do niego przytulić. 
Następnie odbyła się gra w indiańskie 

podchody, która była równocześnie spraw-
dzeniem zapamiętanych przez uczestników 
zwiedzania informacji. Okazało się, że wszy-
scy z tak wielkim zainteresowaniem słuchali 
przewodnika, że odnajdywanie kolejnych li-
stów ze wskazówkami było dziecinnie proste. 

Nagrodą był kuferek ze skarbem, którego 
pilnie strzegł największy pająk w całym mu-
zeum. Skarbem okazały się naklejki ze zwierzę-
tami, które otrzymali wszyscy dzielni Indianie. 

Potem nastąpiła uroczysta chwila łamania 

się opłatkiem i składania sobie życzeń. Ostat-
nim punktem programu był poczęstunek 
– krokieciki z czerwonym barszczem i mnó-
stwo słodkości. 

Powrót do Niepołomic był dodatkową 
atrakcją. Przeszliśmy najpiękniej oświetlonymi 
ulicami starego Krakowa, zaglądnęliśmy  też 
na krakowski Rynek Główny, gdzie odbywał 
się kolorowy bożonarodzeniowy kiermasz.

Pełni wrażeń i wiedzy, trochę zmęczeni, 
ale bardzo szczęśliwi wróciliśmy do Niepoło-
mic. Teraz wszyscy chcą mieć w domu węża. 
Nie wiem, co na to powiedzą rodzice...  

dokończenie ze str 63
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Pielęgnacja skóry dojrzałej

Katarzyna Pękala
Salon Kosmetyczny i Odnowy 
Biologicznej ABACOSUN

Cera dojrzała nie mieści się 
w klasycznym podziale cer, 
ponieważ podział ten różni-
cuje skórę ze względu na jej 
rodzaj, a nie wiek. Osoby  
ze skórą dojrzałą mają  
najczęściej cerę suchą lub 
mieszaną.

Cera dojrzała to skóra 
na której widać obja-
wy upływającego czasu. 

U każdej z osób cechy starzenia 
pojawiają się w różnej kolejności. 
Dla cery dojrzałej typowe są wy-
raźniejsze zmarszczki mimiczne, 
utrata wiotkości i elastyczności. 
Z wiekiem skóra staje się cieńsza 
jest słabo nawodniona, ma mniej 
gruczołów łojowych więc często 
bywa sucha. 

Skóra sucha i dojrzała jest 
bardzo wrażliwa na słońce, wiatr, 
mróz, narażona jest także na wy-
suszające działanie powietrza 
w ogrzewanych pomieszczeniach. 

W okresie zimowym obowiąz-
kowo należy pamiętać o stosowa-
niu kremu zawierającego składniki 
aktywne, krem na dzień z filtrem 
UVB I UVA o wyższym stopniu 
ochrony 15 SPF. Aby powitać 
wiosnę z promienna cerą musimy 
zapewnić jej większa ochronę, sta-
ranną pielęgnację i odpowiednia 
dawkę nawilżenia.

Z pomocą może nam przyjść 
zabieg „Zastrzyk Młodości”. To 
nowatorskie połączenie mikros-
fer kwasu hialuronowego z wy-
jątkowymi, naturalnymi skład-
nikami aktywnymi. Potrójne 
działanie mikrosfer kwasu hialu-
ronowego pozwala zrelaksować 
mięśnie twarzy, biorące udział 
w powstaniu zmarszczek mi-
micznych, widocznie je wypełnia 
oraz odnawia komórki skóry, po-
zwala zachować skórze młodość. 

Kwas hialuronowy jest jedną 
z najlepszych z i najskuteczniej-
szych substancji nawilżających 
i wypełniających. Stanowi ele-
ment ludzkich tkanek, przez co 
jest nietoksyczny, nie uczulający 
i niedrażniący.

Poprawia gęstość skóry, przy-
wraca jej jędrność i sprężystość. 
Mikrosfery kwasu hialuronowe-
go korzystnie wpływa na popra-
wę na poprawę objętości górnych 
warstw skóry.

Wykorzystywane w proce-
sach biotechnologicznych czą-
steczki kwasu są odwodnione, 
co ułatwia im przenikanie do 
górnych warstw naskórka, gdzie 
pęcznieją zwiększając swoja ob-
jętość trzydziestokrotnie. Kwas 
hialuronowy działa jak cement 
komórkowy, zatrzymuje wodę 
i nadaje objętości skórze.

35%	rabatu	na	zabieg	„ZASTRZYK	MŁODOŚCI”	
Salon Kosmetyczny i Odnowy Biologicznej ABACOSUN

ul. 3 MAJA 13, 32-005 NIEPOŁOMICE
tel. 12 281 36 61

www.abacosun-niepolomice.pl

kuPON raBatOwy

W zabiegu preparat apli-
kujemy precyzyjnie na bruzdy 
– wzdłuż zmarszczek pozio-
mych czoła, między brwiami, 
na zmarszczki wokół oczu, 
na zmarszczki pionowe tzw. 
Zmarszczki palacza, nosowo-
-wargowe, wzdłuż zmarszczek 
na szyi i na dekolcie. Po zakoń-
czeniu nakładania preparatu 
przygotowujemy maskę algową 
z kwasem hialuronowym lub 
inną dobraną do potrzeb skóry.

Nie należny zapomnieć o pie-
lęgnacji cienkiej pozbawionej gru-
czołów łojowych skóry pod ocza-
mi. Kosmetyki nie powinny być 
tłuste ani ciężkie. W zabiegu moż-
na wykorzystać płatki kolagenowe 
z kwasem hialuronowym. Po usu-
nięciu maski na okolice oczu apli-
kujemy krem pod oczy. Na twarz, 
szyję i dekolt nanosimy krem 

przeciwzmarszczkowy z kwasem  
hialuronowym, wygładza, popra-
wia nawilża, neutralizuje wolne 
rodniki, zawiera filtr UVA i UVB.

Zastrzyk Młodości to natu- 
ralny, bezpieczny zabieg prze- 
znaczony nawet dla najbar-
dziej wrażliwych, alergicznych  
skór. Wygładza i wypełnia 
zmarszczki mimiczne, pozosta- 
wia skórę nawilżoną zregene-
rowaną, rozświetloną i pełna 
blasku. Należy jak najczęściej 
fundować sobie zabieg z wyko-
rzystaniem składników aktyw-
nych na miarę XXI wieku.

Procesu starzenia nie da się 
zatrzymać. Po serii zabiegów od-
młodniejemy, nie zapomnijmy 
jednak, że nic tak nie postarza jak 
stres i nic nie odmładza lepiej niż 
uśmiech  

Procesu starzenia nie da się  
zatrzymać. Po serii zabiegów 
odmłodniejemy, nie zapomnij-
my jednak, że nic tak nie po- 
starza jak stres i nic nie odmła-
dza lepiej niż uśmiech. 

Wykorzystywane w procesach biotechnologicznych cząsteczki 
kwasu są odwodnione, co ułatwia im przenikanie do górnych 
warstw naskórka, gdzie pęcznieją zwiększając swoja objętość 
trzydziestokrotnie. Kwas hialuronowy działa jak cement komór-
kowy, zatrzymuje wodę i nadaje objętości skórze. 
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Przygotowania Puszczy  
do rundy wiosennej

Łukasz Górka

Planowo, 9 stycznia, piłkarze II ligowej 
Puszczy o godzinie 17:00 rozpoczęli 
pierwszy trening w hali sportowej przy 
zespole szkół średnich w Niepołomicach. 
W zajęciach prowadzonych przez trenera 
Dariusza Wojtowicza brało udział 28 
zawodników. 

Jak wcześniej już było wiadomo, na pierw-
szych w tym roku zajęciach nie było Hu-
berta Jarolima, Petera Keshiego oraz 

Arkadiusza Serafina. Z dwoma pierwszymi 
piłkarzami Puszcza rozwiązała kontrakty, nato-
miast Serafinowi zakończyło się wypożyczenie 
z Sandecji Nowy Sącz.

Naturalnie wśród nieobecnych był rów-
nież Arkadiusz Lewiński, który bierze udział 
w przygotowaniach ekstraklasowego Ruchu 
Chorzów. Jeśli wszystko dobrze pójdzie, po-
pularny „Lewy” już niedługo zwiąże się umo-
wą z jednym z najlepszych piłkarskich klubów 
w historii kraju.

W Puszczy sprawdzana jest obecnie ósemka 
piłkarzy. Są to głównie młodzieżowcy z krakow-
skich klubów. Pod okiem trenerów Wojtowicza 
i Romuzgi swoją przydatność do zespołu będą 
demonstrować dwaj piłkarze Krakusa Nowa 

Huta, dwaj zawodnicy Jadwigi Kraków oraz po 
jednym z Olimpiku Kraków i Wandy Kraków.

Wśród testowanych są również Mateusz 
Olszak, napastnik, który w poprzedniej rundzie 
strzelił dwie bramki w barwach Wisły Puławy, 
czyli ligowego przeciwnika Puszczy oraz obrońca 
Lubania Maniowy Jarosław Lizak. 

Wśród trenujących byli również dwaj wy-
chowankowie klubu Tomasz Drabik i Paweł 
Cichoń, zawodnicy drużyny juniorów starszych 
zaproszeni przez trenera I drużyny do przygo-
towań.

Pierwsze zajęcia były wprowadzeniem do 
dalszych przygotowań. Piłkarze w pierwszej fa-
zie treningu mocno rozciągali partie mięśniowe. 
Kolejne fazy były poświęcone intensywnej inte-
gracji poprzez mini turnieje gier zespołowych.

Okazało się, że zarówno koszykówka jak 
i piłka ręczna dla piłkarzy Puszczy nie są obcymi  
dyscyplinami. W koszykówce indywidualne umie- 
jętności zaprezentował Drabik oraz Sebastian  
Janik. W meczach piłki ręcznej bardzo dobrze 
wyglądali Łukasz Nowak i Piotrek Morawski  

W Puszczy sprawdzana jest obecnie ósemka 
piłkarzy. Są to głównie młodzieżowcy z kra- 
kowskich klubów. Pod okiem trenerów 
Wojtowicza i Romuzgi swoją przydatność 
do zespołu będą demonstrować dwaj pił-
karze Krakusa Nowa Huta, dwaj zawodnicy 
Jadwigi Kraków oraz po jednym z Olimpiku 
Kraków i Wandy Kraków.

sPOrt

krótkO

Paweł Janusz Asem 
Małopolski 
Joanna Musiał

Paweł Janusz zajął czwarte miejsce 
w plebiscycie na 10 Asów Małopolski 
zorganizowanym przez Dziennik Pol-
ski. Wyróżnienie odebrał 27 grudnia 
podczas uroczystej gali w hotelu Radis-
son Blu w Krakowie.
„W naszej Akademii Karate Trady-
cyjnego w Niepołomicach oraz w fi-
liach trenuje ponad dwa tysiące dzieci 
i dorosłych. To właśnie głównie głosom 
dzieci zawdzięczam to miejsce” – przy-
znał Paweł Janusz, dwukrotny mistrz 
Europy i dwukrotny mistrz Polski 
w karate tradycyjnym.
Był to jubileuszowy 20. Plebiscyt 
„Dziennika Polskiego”. Wyboru dzie-
sięciu najlepszych sportowców regionu 
(spośród 30 kandydatów) dokonali czy-
telnicy, głosując na swoich faworytów 
od połowy listopada 2011 roku. Paweł 
Janusz  był wielokrotnie nominowany 
w tym konkursie.
Plebiscyt wygrała narciarka biegowa 
Justyna Kowalczyk. Druga była teni-
sistka Agnieszka Radwańska, trzeci – 
skoczek narciarski Kamil Stoch. Tuż za 
nimi uplasował się Paweł Janusz.
Tytuł trenera roku przyznano szkole-
niowcowi siatkarek Muszynianki Mu-
szyna Bogdanowi Serwińskiemu. Za 
odkrycie roku uznano Mateusza Li-
sowskiego (rajdy samochodowe).  Ho-
norowego Asa pośmiertnie przyznano 
Wacławowi Wieczorkowi (był jednym 
z najlepszych polskich sportowych pi-
lotów samolotowych), a Super Asa He-
lenie Rakoczy (gimnastyka sportowa).

Puchar Wschodnich Sztuk 
Walki
Jerzy Mirocha
Instruktor, 1 duan

27 listopada, w Brzeziu koło Krako-
wa odbył się XI Małopolski Turniej 
Wschodnich Sztuk Walki. Turniej 
zorganizował Klub Sportowy Shaolin 
pod patronatem starosty krakowskiego 
i wójta gminy Zabierzów. W zawodach 
tych brali udział zawodnicy z niepoło-

Mamy wszystko, czego 
nam potrzeba
Z Dariuszem Wójtowiczem rozmawia Łukasz Górka

Łukasz Górka: Jak przebiegają przygotowania? 
Czy klub zagwarantował Pana drużynie wszyst-
ko, czego trener potrzebuje w tej fazie sezonu?
Dariusz Wojtowicz: Tak, nasze zimowe przygoto-
wania mieliśmy zaplanowane już dużo wcześniej. 

Wraz ze sztabem szkoleniowym i zawodnikami 
mamy do dyspozycji wszystko, czego nam po-
trzeba. W Niepołomicach mamy halę, będziemy 
trenować na Orliku, na pewno również skorzy-
stamy z uroków Puszczy Niepołomickiej i jej tras 
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Na pewno solidnym wzmocnieniem będzie Paulius Paknys. Oprócz Litwina widziałbym  
w swoim zespole też Mateusza Olszaka i Jarosława Lizaka. To dwaj młodzi ale bardzo  
utalentowani zawodnicy. Przyglądamy się również młodzieżowym piłkarzom z okolicznych 
krakowskich klubów. Być może któryś z tych juniorów wzmocni naszą kadrę.

sPOrt

mickiego Sokoła. 
W kategorii seniorów do 75 kg (gdzie 
było najwięcej zawodników) trzecie 
miejsce zajął Michał Mirocha. Turniej,  
którego formuła wymaga bardzo wszech- 
stronnego przygotowania ze strony za-
wodników, stał na wysokim poziomie 
i potwierdził, dobry poziom wyszkole-
nia adeptów sztuki walki z Sokoła. 

XII Wojewódzkie 
Mistrzostwa OHP
Teresa Kwiecień
starszy wychowawca 6-2 Hufca Pracy

26 listopada, w Niepołomicach odbyły 
się XII Wojewódzkie Mistrzostwa OHP 
w Halowej Piłce Nożnej Dziewcząt. Or-
ganizatorem zawodów była Małopolska 
WK OHP i 6-2 Hufiec Pracy w Niepo-
łomicach.
W turnieju wzięło udział 15 drużyn re-
prezentujących jednostki organizacyjne 
Małopolskiej WK OHP oraz drużyny 
CKiW Tarnów i CKiW Szczawnica. 
Wszystkie drużyny stoczyły zaciętą 
walkę, po której najlepsze okazały się 
zawodniczki z 6-38 ŚHP w Gorlicach 
zajmując I miejsce. II miejsce wywal-
czyła drużyna 6-11 HP z Wadowic, na 
III miejscu uplasowały się zawodniczki 
6-33 ŚHP z Nowego Sącza, IV miejsce 
zajęła drużyna 6-10 HP z Myślenic, V 
miejsce drużyna 6-4 OSiW z Trzebini. 
„Królową strzelców” została Magdale-
na Mika z 6-38 ŚHP Gorlice. Najlepszą 
bramkarką wybrana została Urszula Ja-
kubowska – reprezentantka z 6-33 ŚHP 
Nowy Sącz. Z kolei najlepszą zawod-
niczką turnieju okazała się Angelika 
Mistarz z 6-10 HP Myślenice. 
Wyróżnione zawodniczki otrzymały 
dyplomy i pamiątkowe statuetki ufun-
dowane przez burmistrza Romana 
Ptaka. Zawodniczki trzech najlepszych 
reprezentacji otrzymały medale i nagro-
dy rzeczowe, a drużyny dyplomy i pu-
chary, które ufundowane zostały przez: 
komendanta Małopolskiej WK OHP 
dr Jolantę Zajączkowską, burmistrza 
Niepołomic oraz dyrektora Zasadni-
czej Szkoły Zawodowej Nr 2 im. Kra-
kowskiego Bractwa Kurkowego Bożenę 
Kruk. Nagrody rzeczowe sponsorowała 
Firma Kosmetyczna Pharma- C-FOOT 
Sp. z o.o. z Niepołomic.

biegowych. Klub zagwarantował nam oprócz tego, 
pełnowymiarowe boisko sztuczne w Skotnikach. 
Możemy również korzystać z basenu, siłowni oraz 
odnowy biologicznej.

Kiedy zawodnicy zaczną trenować na maksy-
malnych obrotach?
Obecnie kończymy okres wprowadzający. Sukce- 
sywnie obciążenia będą wzrastać wraz z kolejny-
mi jednostkami treningowymi. Jako kulminację 
obciążeń, zaplanowałem obóz, na który wyje-
dziemy 13 lutego.

Co może Pan powiedzieć na temat nowych twa-
rzy, które pojawiły się w zespole?
Trudno jeszcze jest mi ich wszystkich jednoznacz-
nie ocenić. Na pewno solidnym wzmocnieniem bę-
dzie Paulius Paknys. Tego ogranego obrońcę chce- 
my zatrudnić jako zastępstwo dla Arkadiusza Le- 
wińskiego, który prawdopodobnie opuści nasz klub. 
Oprócz Litwina widziałbym w swoim zespole też 

Mateusza Olszaka i Jarosława Lizaka. To dwaj 
młodzi ale bardzo utalentowani zawodnicy. Przy-
glądamy się również młodzieżowym piłkarzom 
z okolicznych krakowskich klubów. Być może któ-
ryś z tych juniorów wzmocni naszą kadrę. 

Jak Pan oceni obecną sytuację Arkadiusza Le-
wińskiego? Czy zawodnik ten ma szansę zaist-
nieć w ekstraklasie?
Szanse zawsze są, tym bardziej, że taki fachowiec 
jak Waldemar Fornalik coś w Arku dostrzegł. 
Zawodnik ten posiada predyspozycje i potencjał, 
jaki może pomóc w grze w Ruchu. Jest również, 
pomimo młodego wieku, ograny na poziomie se-
niorskim. Czas pokaże czy wywalczy sobie miej-
sce w chorzowskiej drużynie. 
Gdybym był przy ich przygotowaniach i widział 
jak Arek wygląda na tle innych piłkarzy, mógł-
bym to jednoznacznie określić. Jestem w Niepoło-
micach i sam będę czekał na rozwój tej sytuacji  

Kalendarium wydarzeń sportowych – luty
sporty walki
11-12 luty
V Charytatywna Gala Sportów Walki – TPW 
oraz Liga Muay Thai Żary z udziałem zawodni-
ków Target Niepołomice
12-17 luty
Turnus obozu zimowego Akademii Karate Tra-
dycyjnego Niepołomice dla dzieci do Ochotnicy

17-22 luty
Turnus obozu zimowego Akademii Karate Tra-
dycyjnego Niepołomice dla starszych do Ochot-
nicy

koszykówka
MKKS STACO Niepołomice – ROSA II Radom
18 luty | sobota | hala przy ul. 3-ego Maja Nie-
połomice
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Strzelecki opłatek
Joanna Kocot

Opłatkowe zawody strzeleckie rozegra-
ne zostały 16 grudnia w Podłężu. Za-
wody zorganizowało i przeprowadziło 
Ognisko TKKF Wiarus. Swoim patro-
natem objął je burmistrz Roman Ptak.
W turnieju wzięło udział 29 zawod-
ników. Sportowa walka była zacięta 
i niezwykle wyrównana, co widać po 
wynikach. Najlepszymi strzelcami za-
wodów okazali się: Marian Przystasz 
63 pkt, Andrzej Górski 61 pkt, Leon 
Pitucha 61 pkt, Marian Broda 60 pkt, 
Zbigniew Ślusarek 60 pkt, Józef Paw-
łowski 60 pkt.
Zwycięzcom okolicznościowe puchary 
wręczył prezes zarządu KS Piłkarz Pod-
łęże Wit Ślusarczyk. 

Mamy trasę biegową 
Joanna Kocot
Jakub Dąbrowski

Nowe możliwości sportowe przed niepo-
łomiczanami i turystami. OSTiR w Nie- 
połomicach wytyczył i przygotował 
w Puszczy Niepołomickiej trasę narciar-
stwa biegowego. 
Aby dać szanse wszystkim, którzy ma-
rzą o narciarstwie biegowym w leśnym 
krajobrazie, OSTiR w Niepołomicach 
wraz z Nadleśnictwem Niepołomice 
wytyczyły i przygotowały trasę do nar-
ciarstwa biegowego. Biegnie ona po tra-
sie rowerowej, rozpoczyna się i kończy 
na parkingu przy dawnej krakowiance 
(przy drodze nr 75). Jej długość to oko-
ło 7 km. Oznaczona została specjalnie 
przygotowanymi tablicami, na których 
oprócz mapy znajduje się także regula-
min korzystania z trasy. 
Przed każdym weekendem z wystarcza-
jącą pokrywą śnieżną specjalna maszyna 
utoruje przejazd dla narciarzy, wytycza-
jąc charakterystyczne rowki. Spróbować 
swoich sił w ulubionym sporcie Justyny 
Kowalczyk będzie mógł każdy kto o tym 
zamarzy, a jeśli nie będzie miał własne-
go sprzętu biegówki, buty i kijki będzie 
mógł wypożyczyć z OSTiRu (na razie 
zakupiono 12 kompletów sprzętu, jed-
nak jeśli pomysł spotka się z zaintereso-
waniem, będzie rozwijany). 
Czytaj też ogłoszenie w tej sprawie 
w dziale sport.

sPOrt

Piłka nożna
Puszcza Niepołomice (seniorzy) – Janina Libiąż
4 luty | sobota | godz. 13:00| boisko SMS-u Kra-
ków ul. Szablowskiego
Puszcza (seniorzy) – Unia Tarnów
8 luty | środa | godz. 17:00 | boisko J&J Sport 
Skotniki
Puszcza (seniorzy) – Cracovia Kraków
11 luty | sobota | godz. do ustalenia | boisko ul. 
Wielicka Kraków
Puszcza Niepołomice (trampkarze) – L.K.S 
Czarnochowice
11 luty | sobota | godz.12:00 | boisko rezerwowe 
M.K.S Puszcza 
Puszcza (trampkarze) – Piłkarz Podłęże
11 luty | sobota | godz.13:00 | boisko rezerwowe 
M.K.S Puszcza 
Puszcza (trampkarze) – Grajpek Grajów

18 luty | sobota | godz.12:30 | boisko rezerwowe 
M.K.S Puszcza
Puszcza (seniorzy) – Szczakowianka Jaworzno
25 luty | sobota | godz.11:30 | boisko J&J Sport 
Skotniki
Puszcza (seniorzy) – Szreniawa Nowy Wiśnicz
25 luty | sobota | godz.13:00 | boisko J&J Sport 
Skotniki
Puszcza (trampkarze) – Strażak Kokotów
25 luty | sobota | godz.13:00 | boisko rezerwowe 
M.K.S Puszcza
Puszcza (trampkarze) – O.K.S Rajsko
25 luty | sobota | godz.15:00 | boisko rezerwowe 
M.K.S Puszcza
Puszcza (seniorzy) – Kolejarz Stróże
29 luty | środa | godz.17:00 | boisko J&J Sport 
Skotniki

Przygotował: Łukasz Górka

Mikołajkowy 
Turniej Szachowy

Joanna Bajer
nauczyciel, Szkoła Podstawowa w Suchorabie

Szachy odgrywają istotną rolę w naby-
waniu i kształtowaniu wielu umiejętno-
ści wykorzystywanych przez człowieka 
w ciągu całego życia. Rozpoczęcie nauki 
gry  w szachy już w przedszkolu wpływa 
wszechstronnie na rozwój dzieci.

Dzieci uczące się grać w szachy dostrze-
gają w nich przede wszystkim rozryw-
kę, nie zdając sobie sprawy, że bawiąc 

się drewnianym wojskiem, uczą się i doskonalą 
swoje umysły. Grając w szachy, musimy prze-
strzegać pewnych określonych zasad i reguł. 

Każdy szachista musi więc wykazać się 
zdyscyplinowaniem, ale i wyobraźnią. Taką 
możliwość  mieli uczniowie klas pierwszych, 
uczestnicząc 7 grudnia w Mikołajkowym Tur-
nieju Szachowym zorganizowanym w Szkole 
Podstawowej im. św. Jadwigi Królowej Polski 
w Podłężu. 

Turniej ten był dla zawodników, którzy do-
piero nauczyli się grać w szachy i chcieli spró-
bować swych sił. W zawodach wystartowało 30 
zawodników ze szkół z Podłęża, Suchoraby, Sta-
niątek i Niepołomic. 

Rywalizacja toczyła się zarówno wśród 
dziewcząt jak i chłopców. Pierwsza trójka 
uczestników zawodów mikołajkowych otrzy-
mała z rąk dyrektor Anny Pilch pamiątkowe pu-
chary. Każdy uczestnik otrzymał słodki prezent. 

Wśród dziewcząt najlepsze okazały się Ju-
litka Zawadzka, uczennica Szkoły Podstawo-
wej w Suchorabie i Martyna Czuchraj ze Szkoły 
Podstawowej w Staniątkach (ex aequo I miej-
sce), a wśród chłopców Antoś Satała ze szkoły 
w Niepołomicach. 

Kolejne miejsca na podium zajęli: dziew-
częta: II miejsce Klima Marta - Szkoła Podsta-
wowa w Podłężu. Chłopcy: II miejsce Ekiert 
Mikołaj - Szkoła Podstawowa w Podłężu, III 
miejsce Śledź Miłosz - Szkoła Podstawowa 
w Suchorabie.

Dziękujemy trenerowi Stanisławowi Turec-
kiemu za zorganizowanie Turnieju, opiekunom 
za przygotowanie dzieci, a Szkole Podstawowej 
w Podłężu za gościnność  
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Ferie zimowe z tenisem 
Magdalena i Michał Solarz
Szkoła Tenisa SOLDI

Szkoła Tenisa SOLDI zaprasza dzieci 
i młodzież na „zimowe” treningi tenisa 
ziemnego z elementami gier zespoło-
wych w czasie ferii zimowych 2012. 
Miejsce: Balon nad Kortami Tenisowy-
mi MKS Puszcza Niepołomice, ul. Ku-
socińskiego 2, Niepołomice.
Termin: codziennie od poniedziałku 
do piątku w godzinach przedpołudnio-
wych przez cały czas trwania ferii.
Szczegółowe informacje: www.tenisnie-
polomice.pl
Zgłoszenia: telefonicznie pod numerem 
504 005 704
Wszystkim zawodnikom zapewniamy 
potrzebny sprzęt tenisowy. Wymagamy 
stroju sportowego, dobrego humoru 
i chęci do sportowej rywalizacji!
Pod okiem trenerów będziemy pozna-
wać technikę uderzeń tenisowych, grać 
w mini tenisa z rówieśnikami, rywali-
zować w mini meczach oraz brać udział 
w grach zespołowych takich jak piłka 
nożna, pika ręczna, unihokej itp. 

Target Muay Thai na 
Słowacji 
Arkadiusz Małek
Target Muay Thai

13 listopada odbyła się Euroliga boksu 
tajskiego w Bańskiej Bystrzycy na Sło-
wacji. Z niepołomickiego klubu Target 
wystartowało czworo zawodników. 
Byli to: Dominik Miękina i Tomasz 
Przetaczek, obaj początkujący oraz 
dwie bardziej doświadczone zawod-
niczki Marzena Wojas oraz Magdalena 
Kasprzyk. Dla Dominika i Tomka wal-
ki zakończyły się wskazaniem na rywa-
li. Magda zremisowała z zawodniczką 
ze Słowacji, a Marzena pokonała prze-
ciwniczkę na początku trzeciej rundy 
doprowadzając do dwukrotnego licze-
nia oraz przerwaniu walki na korzyść 
Marzeny.
Były to bardzo trudne walki w szcze-
gólności dla Tomka oraz Dominika, 
nie dość, że pierwsze, to jeszcze u go-
spodarzy.

Wojewódzki Turniej 
Minisiatkówki
Sylwia Wilczek
SL SALOS Staniątki

26 listopada SL SALOS Staniątki wspól-

Łukasz Górka

Na dobry początek roku 2012, czyli 
roku wielkiego piłkarskiego święta (byle 
nie piłkarskiej katastrofy), jakie będzie 
rozgrywane w naszym kraju. Ba nawet 
w naszej najbliższej okolicy! W końcu 
jeden z wielickich hoteli będzie gościł  
Squadra Azzurra, czyli reprezentację  
Włoch. Chciałem dokonać analizy  
porównawczej piłkarskiego, gminnego  
podwórka z futbolowym światem.  
Wyznacznikiem będzie rok 2011. 

Na wstępie uprzedzam, że nie piszę tego, 
żeby sobie z kogoś zrobić żarty, albo 
naubliżać. Broń Boże! Liczę, że czytel-

nicy pozytywnie odbiorą mój felieton, i wpro-
wadzą odpowiednie proporcje, jakie staram się 
zachować porównując drużynę np. z A-klasy 
wielickiej do tej z Ekstraklasy.

Zacznę może od najwyższego szczebla. Pusz-
cza Niepołomice, II liga piłkarska grupa wschod-
nia. Tutaj mam ogromny problem. Gdyby piłkar-
ski rok 2011 zakończył się we wrześniu, najlepsza 
drużyna naszej gminy, sztandarowy team byłby 
Cracovią Kraków, która to rokrocznie przyspa-
rza swoim sympatyków o palpitację serca, aż do 
ostatniej kolejki walcząc o utrzymanie. 

Pozostanie Puszczy w II lidze pomimo za-
jęcia miejsca w strefie spadkowej jest odbiciem 
lustrzanym sytuacji Pasów z sezonu 2008/2009. 
Jednak nie jest tak łatwo, gdyż Puszcza od wrze-
śnia kroczyła do przodu z praktycznie samymi 
wygranymi.

Cracovia została nieco z tyłu, a Puszcza wci-
snęła się na czwarte miejsce w tabeli między fa-
worytów do awansu tak jak to zrobił Ruch Cho-
rzów między potentatami polskie Ekstraklasy. 
Kto wie, może za niedługo Puszczę i Ruch coś 
jeszcze połączy? Nie zapeszam.

Kolejną drużyną w gminie są Czarni Sta-
niątki. Lider V-ligi idzie jak burza. Patrząc na 
sytuację w tabelach lig europejskich mogę ich 
porównać jedynie do Manchesteru City. Co 
prawda Panowie Jastrzębski i Iwański (główni 
sponsorzy Czarnych) nie są chyba tak boga-
ci jak szejkowie, którzy pompują niebotyczne 
sumy w swój klub. Jednak ich sytuacja punkto-
wa pozwala mi na takie porównanie, praktycz-
nie bez porażek są oba zespoły.

Kadry proporcjonalnie też mają podob-
ne, w każdej formacji jedną z największych 
gwiazd swojej ligi. Dodatkowo młodego uta-

lentowanego trenera, który kiedyś grał w piłkę 
na wysokim poziomie. Jednego z napastników 
Czarnych porównałbym nawet do Mario Balo-
telliego. Co prawda może nie odpala fajerwer-
ków w domu, ale na boisku potrafi być podob-
nie ekscentryczny.

Kolejne drużyny to nasi przyjemni A-kla-
sowcy. Batory Wola Batorska, to taka dru-
żyna chyba za mocna na A-klasę ale chyba za 
słaba na awans do wyższej ligi. Grają nieco jak 
Polonia Warszawa, od paru sezonów klasowe 
wzmocnienia. Bogaty sponsor z aspiracjami, 
transfery młodych utalentowanych, starszych 
doświadczonych. Niby wszystko tak jak ma być, 
ale jednak boisko weryfikuje. Batory zakończył 
piłkarską jesień w podobnym położeniu do Po-
lonii, na wiosnę startują z tej samej linii. Piłkarz 
Podłęże to kolejna drużyna, która pasuje mi do 
Ruchu Chorzów!

Niby nic się nie zmieniło kadrowo, ten sam 
trener od paru lat. A sezon 2010/2011 oba zespo-
ły kończyły można powiedzieć z nożem na gar-
dle. Obecny sezon, jeden może dwa wartościowe 
transfery i w przypadkach obu drużyn odmiana 
jak w kalejdoskopie. Czub tabeli i praktycznie 
zero presji i parcia na awans. Podobne?

Teraz czas na dwie sąsiadki Iskrę Zakrzów 
i Tęczę Słomiróg. Tutaj połączę ich analizę, ze 
względu na podobne miejsce w tabeli po jesieni, 
debiutancki sezon na tym szczeblu rozgrywek 
dla obu teamów oraz charakter derbowy, czy-
li bliskie sąsiedztwo. I tutaj, jako, że te zespoły 
nie za bardzo „lubią” remisować są podobne do 
Evertonu Liverpool.

Jako, że najgroźniejszego rywala mają prak-
tycznie „za miedzą” stają się coraz bardziej po-
dobni do angielskiego zespołu. A jak dodam 
jeszcze ze wszystkie drużyny mają w składzie 
przynajmniej jednego Słowianina to moje 
stwierdzenie jest już bankowo pewne.

Analizę zakończy Wisła Niepołomice, z nie- 
dalekiego Podgrabia dochodzą głosy o upad-
ku drugiej niepołomickiej drużyny piłkarskiej. 
Sami zawodnicy twierdzą, że jest szansa na 
utrzymanie stanu rzeczy, czyli A-klasy. Zada-
nie z 3 punktami po rundzie jesiennej będzie 
piekielne trudne! Chyba nawet trudniejsze od 
tego, które miał trener imienniczki z Krakowa 
z awansem do kolejnej fazy Ligi Europy!

Wiśle Kraków pomogła gra do końca i po-
moc przyjaciół z drugiej strony Morza Bałtyc-
kiego. Wiśle tej z Niepołomic może ta sytuacja 
służyć za przykład, po to, aby grać do samego 
końca!  

Piłka nożna a piłka nożna
sPOrt
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nie z MKS MOS Wieliczka zorganizo-
wał Wojewódzki Turniej Minisiatkówki 
Dziewcząt i Chłopców. Turniej odbył się 
w Hali Sportowej w Szarowie, i był roz-
grywany na czterech boiskach jednocze-
śnie. Udział w nim wzięły 42 drużyny. 
Zostały one podzielone na 4 grupy (w 
każdej kategorii), gdzie grano systemem 
„każdy z każdym”. Następnie 2 najlepsze 
drużyny z grupy przechodziły do fazy 
play-off. W zależności od miejsca, które 
zajęły w tej fazie grały w meczach fina-
łowych kolejno o miejsca VII, V, III i I.  
Ekipa: Klaudia Ptak, Klaudia Czajkow-
ska, Klaudia Rys, Magda Rys, Wiola Ci-
chy, Sabina Cichy, Patryk Łach, Patryk 
Waś, Marcin Wdaniec, Grzesiek Kon-
stanty, Daniel Wojewoda. 
Zwycięzcy:
Kat. klasa V (dziewczyny):
1. MKS MOS WIELICZKA I
2.	KS	DALIN	MYŚLENICE	I
3. UKS 22 KRAKÓW I
Kat. klasa IV (dziewczyny):
1. UKS 22 KRAKÓW 
2. MKS MOS WIELICZKA II
3.	DOBRY	WYNIK	KRAKÓW	II
Kat. klasa V-III (chłopcy):
1.	DOBRY	WYNIK	KRAKÓW	IV
2. UKS 22 KRAKÓW I
3. BISKUPICE II

III Turniej Ligowy 
Młodziczek
Sylwia Wilczek
SL SALOS Staniątki

8 stycznia został rozegrany III Turniej 
Ligowy Młodziczek, którego gospoda-
rzem był SL SALOS Staniątki. Turniej 
rozgrywany był w hali sportowej przy 
Gimnazjum w Niepołomicach. W tur-
nieju wzięły udział 4 drużyny: SL SA-
LOS Staniątki, Jedynka B Tarnów, San-
decja B oraz Tarnovia. 
Nasze zawodniczki bardzo dobrze roz-
poczęły, pierwszy mecz z Jedynką B 
Tarnów zakończył się zwycięstwem 2:1 
(26:28, 25:17, 15:2). Chociaż w pierw-
szym secie była bardzo zacięta walka, 
jednak w tie-breaku  dziewczyny poka-
zały na co je stać (15:2). Bardzo dobra 
zagrywka zadecydowała o zwycięstwie.  
Kolejny mecz z Sandecją B to sporo 
błędów po naszej stronie, problemy  
z przyjęciem zagrywki i kończeniem 
ataków. To wszystko doprowadziło do 
porażki 1:2 (18:25, 25:23, 5:15), choć 

sPOrt

Przygotowania lidera 
do ciężkiej wiosny
Łukasz Górka 

Mający w perspektywie bardzo ciężką 
rundę wiosenną, w której przyjdzie im 
bronić w fantastyczny sposób zdobytego 
pierwszego miejsca w V lidze piłkarze 
Czarnych Staniątki 10 stycznia rozpoczęli 
swoje przygotowania.

Na pierwszych tegorocznych zajęciach 
trener Piotr Gruszka miał do dyspo-
zycji 12 zawodników. Nie była to ja-

kaś imponująca frekwencja, jednak na treningu 
pojawił się trzon kadry, który miał największy 
wkład w obecną sytuację drużyny.

Zabrakło z powodów osobistych Piotra Bła-
chacza, Michała Maciaszka i Bogdana Staro-
wicza. Nie było również etatowego bramkarza 
Czarnych Jakuba Machlowskiego. „Kuba wyje-
chał do pracy na wyspy brytyjskie, aczkolwiek 
nie stawiamy go definitywnie wśród naszych 
osłabień. Może się zdarzyć, że Jakub wróci do 
nas za tydzień, dwa lub miesiąc” – twierdzi tre-
ner Gruszka.

Wśród pewnych osłabień drużyny ze Sta-
niątek jest natomiast Wojciech Włodarczyk. 
„Wojtkowi skończyło się wypożyczenie z Borku 
Kraków, a sam zawodnik zadecydował o tym, że 
będzie walczył o skład IV ligowym klubie” – do-
daje trener. 

Co do ewentualnych wzmocnień trener nie 
chciał się wypowiadać. „To jeszcze nie czas, żeby 
o tym mówić, na pewno będę się przyglądał kil-
ku zawodnikom. Nie planuję żadnej rewolucji 
kadrowej”. 

Łatwo można zauważyć, że w obliczu odej-
ścia Włodarczyka i niepewnej przyszłości Ma-
chlowskiego Czarni będą szukać wzmocnień 
wśród młodzieńców oraz na pozycji bramkarza. 

W planach trenera Piotra Gruszki są przy-
gotowania w hali sportowej w Niepołomicach, 
niepołomickim Orliku, własnych obiektach 
oraz zajęcia w plenerze. Czarni będą trenować 
trzy lub cztery razy w tygodniu, uzależnione to 
będzie od tego czy w weekend będą grać spa-
ring. 

Zapytany o plany na rundę wiosenną trener 
Gruszka odpowiada: „W każdym meczu druży-
na Czarnych będzie grać o trzy punkty, czyli tak 

jak to było na jesieni. Na razie nie planujemy, 
zobaczymy, co się z tego wszystkiego urodzi. 
Wiadomo, że wiosna będzie dla mojej drużyny 
dużo trudniejsza. Jako beniaminek, większość 
drużyn nie znała naszego systemu gry. Teraz bę-
dzie im łatwiej. Na pewno w kilku klubach doj-
dzie do dużych przetasowań w kadrach, a wtedy 
my nie będziemy wiedzieć, czego się spodzie-
wać po danym przeciwniku” – mówi były pił-
karz m.in. Górnika Zabrze  

lista sparingów przedsezonowych 
Czarnych:

•		 4	 luty,	 11:00,	 Górnik	Wieliczka	 (boisko	
Nadwiślanu Kraków)

•		 12	luty,	13:00,	Podgórze	Kraków	(boisko	
Nadwiślanu)

•		 18	 luty,	 19:00,	 Rokita	 Kornatka	 (boisko	
Nadwiślanu)

•		 25	 luty,	17:00,	 Jutrzenka	Giebułtów	(bo-
isko Nadwiślanu)

•		 3	marzec,	godzina	do	ustalenia,	K.S	Cheł-
mek (boisko do ustalenia)

•		 10	marzec,	godzina	do	ustalenia,	Złomex	
Branice (boisko do ustalenia)

W obliczu odejścia Włodarczyka i niepewnej 
przyszłości Machlowskiego Czarni będą szu-
kać wzmocnień wśród młodzieńców oraz na 
pozycji bramkarza.
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była bardzo duża szansa na wygraną. 
Ostatni mecz naszej drużyny, to starcie 
z Tarnovią. W dalszym ciągu złe przy-
jęcie i ostatecznie porażka 0:2 (16:25, 
14:25). Ostatecznie SL SALOS Staniąt-
ki zajął III miejsce i w dalszym ciągu 
będzie grał w V lidze. Awans do wyż-
szej ligi wywalczyła Tarnovia i Sande-
cja B. Spadek do ligi VI odniosła dru-
żyna Jedynki B Tarnów. Dziękujemy 
Ani i Klaudii za pomoc w gastronomii.
Wyniki:
I. Tarnovia
II. Sandecja B
III. SL SALOS Staniątki
IV. Jedynka B Tarnów
Skład SL SALOS Staniątki: Kamila  
Iwańska, Angelika Kapusta, Sylwia Ku-
kiełka, Gabrysia Więsek, Ewa Guzy, Ania  
Włosińska, Magda Włosińska, Patrycja 
Hebda, Agata Limanówka. Trener: Łu-
kasz Wdaniec.

IX Turniej Tenisa 
Stołowego
Marzena Stawarz
pełnomocnik burmistrza ds. profilaktyki  
i rozwiązywania problemów alkoholowych 

19 listopada, Urząd Miasta i Gminy 
Niepołomice, Miejsko Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych oraz TKKF „ Wiarus ” zorga-
nizowali IX Turniej Tenisa Stołowego 
o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy 
Niepołomice. 
Turniej odbył się w pomieszczeniach 
PTG „SOKÓŁ” w Niepołomicach. Roz-
grywki przeprowadzono w trzech ka-
tegoriach wiekowych:  dzieci do 13 lat, 
młodzież 14 – 18 lat, dorośli powyżej 18 
lat. Turniej rozgrywany był systemem 
„każdy z każdym”. Sędziami w Turnieju 
byli: Leon Pitucha, Andrzej Wiciński, 
Zygfryd Rudnik. 
Zwycięzcy:
W kategorii dorośli:
I   miejsce: Damian Krochmal 
II  miejsce: Paweł Kwater 
III miejsce: Paweł Ślusatczyk
W kategorii młodzież:
I   miejsce: Kamil Kruczkowski
II  miejsce: Filip Stawarz
III miejsce: Mariusz Frąś
W kategorii dzieci:
I   miejsce: Dawid Zieleń
II  miejsce: Bartłomiej Łach
III miejsce: Bartłomiej Czekaj

Staco MNLK Niepołomice 
po pierwszej rundzie

Michał Winiarski
kierownik klubu MNLK STACO Niepołomice

Dwa pierwsze spotkania to niestety konty-
nuacja złej passy koszykarzy Staco. W X ko- 
lejce Niepołomiczanie zmierzyli się w pre-
stiżowym meczu z Wisłą AWF Kraków. 
Był to kolejny bardzo wyrównany mecz 
z udziałem naszych koszykarzy i przebie-
gał bardzo podobnie jak poprzednie. 

Mimo dobrego początku i wygraniu pierwszej 
kwarty 17:14, znowu w szeregi naszych zawodni-
ków wkradł się brak koncentracji i chaos, co spo-
wodowało szybkie odrobienie strat przez Wiśla-
ków. Trzecia kwarta i czwarta wyglądały bardzo 
podobnie jak dwie pierwsze. 

Najpierw koncertowa gra Staco i wygranie  
trzeciej odsłony meczu 20:9, a potem odrobienie 
strat przez Wiślaków i ostatecznie to oni schodzi-
li z parkietu w glorii zwycięzców. W Staco wy-
różnili się: Szymon Kunc (18 pkt, 5 zb., 6 as.) oraz 
Wojciech Majchrzak (14 pkt., 8 zb.).

Przebieg meczu w Lublinie wyglądał niemal 
bliźniaczo do tego z Wisłą. Niepołomiczanie 
wygrali trzy z czterech kwart. Niestety, wysoko 
przegrana druga spowodowała, że pierwszy raz 
w tym sezonie Niepołomiczanie musieli roz-
strzygać losy pojedynku w dogrywce. 

Na nieszczęście Staco, lepsi okazali się go-
spodarze wygrywając 11:5 i całe spotkanie 79:73. 
Wśród graczy Staco najlepiej prezentowali się: 
Wojciech Majchrzak (25 pkt., 4 zb., 3 as.) oraz 
Jakub Dziura (14 pkt., 6 zb.)

Ostatnie mecze pierwszej rundy to… jakże-
by inaczej, kolejne „dreszczowce” w wykonaniu 
naszych koszykarzy. Z jednym wyjątkiem: tym 
razem lepsi w końcówkach spotkań byli zawod-
nicy z Niepołomic, przerywając tym samym 
passę nieszczęśliwych porażek. 

XII kolejka to wyjazdowe zawody w Tarno-
wie z tamtejszą Unią. Niepołomiczanie od po-
czątku spotkania grali bardzo skoncentrowani, 
wiedzieli, że tym razem nie mogą już sobie po-
zwolić nawet na chwilę zamyślenia i muszę re-
alizować przedmeczowe założenia w 100 proc., 
aby osiągnąć dobry wynik. 

Przez 3 kwarty koszykarze Staco systema-
tycznie powiększali przewagę nad gospodarza-
mi i przed ostatnią odsłoną meczu prowadzili 9 
punktami. Ta niewielka zaliczką okazała się wy-
starczająca i mimo to, iż Unia wygrała ostatnią 
kwartę i do samego końca próbowała przechylić 
szalę zwycięstwa na swoją korzyść, to tym ra-
zem z upragnionej wygranej cieszyli się Niepo-
łomiczanie. 

Cały zespół Staco zasłużył na pochwałę, a na 
wyróżnienie zasłużyli: Jakub Dziura (23 pkt., 
6zb.) oraz Fabian Mróz (13 pkt., 10 zb.).

Ostatni mecz w roku 2011 Staco MNLK Nie-
połomice rozegrało we własnej hali z drużyną 
KS Pułaski Warka. Po raz kolejny zapowiadało 
się na wyrównane zawody. Goście przyjeżdżali 
do Niepołomic po dwóch wygranych z rzędu. 

Niepołomiczanie byli świeżo po przerwaniu 
niekorzystnej dla siebie passy. Dlatego i tym ra-
zem z parkietu nie mogło wiać nudą, a mecz był 
niezwykle wyrównany. 

Pierwsza kwarta to bardzo szybka gra w ata-
ku obu drużyn. Styl gry „cios za cios” przyniósł 
dość wysoki wynik 24:28 dla gości. W kolejnych 
częściach meczu nasi zawodnicy zaczęli odrabiać 
straty. Wygrali dalsze kwarty i zakończyli rok ze 
skromny ale jakże ważnym z punktu widzenia 
układu w tabeli zwycięstwem 90:87. Po raz ko-
lejny ważnymi ogniwami w Niepołomickiej dru-
żynie okazali się: Szymon Kunc (21 pkt.) i Jakub 
Dziura (23 pkt.)

Zespół Staco MNLK Niepołomice rozegrał 
także mecz w ramach II Rundy Pucharu Polskie-
go Związku Koszykówki z pierwszoligową druży-
ną Delikatesy Centrum PBS Bank MOSiR Kro-
sno. Niepołomiczanie przegrali te zawody 114:83.

wyniki staco MNlk Niepołomice

W swoich ostatnich spotkaniach, kończą-
cych zmagania w pierwszej rundzie rozgry-
wek II Ligi Koszykówki Mężczyzn, drużyna 
Staco MNLK Niepołomice osiągnęła nastę-
pujące wyniki:
•		 X	Kolejka:	 Staco	MNLK	Niepołomice	 –	

Wisła AWF Kraków 66:71
•		 XI	Kolejka:	Novum	Lublin	–	Staco	MNLK	

Niepołomice 79:73
•		 XII	Kolejka:	Unia	Tarnów	–	Staco	MNLK	

Niepołomice 67:69
•		 XIII	Kolejka:	Staco	MNLK	Niepołomice	–	

KS Pułaski Warka 90:87

adres: więcej informacji na temat drużyny 
staco MNlk Niepołomice: mnlk.pl

sPOrt
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O metodzie Coerver® Coaching:

Trening Coervera jest globalnym programem treningu piłkar-
skiego, inspirowanym naukami Weil’a Coervera i stworzonym 
w 1984 roku przez Alfreda Galustiana i Charliego Cooka – legen-
dę londyńskiej Chelsea. Twórcą metody jest Wiel Coerver, były 
znakomity holenderski piłkarz i trener, który w 1974 roku dopro-
wadził Feyenoord Rotterdam do triumfu w Pucharze UEFA.
Metoda Treningu Coerver’a bazuje na przekonaniu, że żadna dru-
żyna i taktyka gry nie są w stanie istnieć i osiągać sukcesów bez 
indywidualności, które je tworzą. Taktyka jest tak dobra jak za-
wodnicy, którzy ją realizują. Dlatego też program jest ukierunko-
wany na rozwijaniu indywidualnych umiejętności i predyspozycji 
zawodników. 
Sednem metody Coerver Coaching jest mistrzowskie opanowa-
nie piłki (Ball Mastery) oraz gra w małych grupach. W toku wie-
loletnich doświadczeń i analiz, udowodniono, że gra zespołowa 
składa się z ciągu interakcji pomiędzy dwoma, trzema lub cztere-
ma zawodnikami, w różnych fragmentach boiska. W konsekwen-
cji, w połączeniu ze sobą, tworzą one grę całego zespołu. 
Coerver Coaching uznawany jest za najdoskonalszą w świecie 
metodę nauczania gry w piłkę nożną, w którym uczestnicy prawie 
2 miliony młodych piłkarzy w 30 krajach. 
Najlepszym świadectwem uznania jest fakt, iż z metody tej in-
tensywnie w procesach szkolenia młodych zawodników w swo-
ich akademiach piłkarskich korzystają czołowe kluby Europy: AC 
Milan, Real Madryt, Arsenal Londyn, Manchester United, Chel-
sea Londyn, Newcastle United, Fulham Londyn, Bayern Mona-
chium, Olympique Marsylia, Rosenborg Trondheim.

Piłkarski Camp w Wieliczce

Krzysztof Turecki
dyrektor ds. sportu Szkoły Futbo-
lu Staniątki

3 grudnia w Centrum Sportu 
Solne Miasto w Wielicz-
ce, odbył się jednodniowy 
piłkarski camp, przeprowa-
dzony zgodnie z metodologią 
Coerver® Coaching, uznaną 
za najlepszą na świecie 
metodę treningu piłkarskiego 
dzieci i młodzieży. Organi-
zatorem imprezy była Szkoła 
Futbolu Staniątki.

W całodziennym tre-
ningu piłkarskim 
wzięło udział ponad 

80 zawodników, na co dzień tre-
nujących w dwóch filiach Szkoły 
Futbolu Staniątki, w Staniątkach 
oraz Wieliczce. Pod okiem trene-
rów Coerver Coaching, którym 

asystowali trenerzy SFS, młodzi 
zawodnicy mogli nauczyć się „fir-
mowych” zagrań Cristiano Ro- 
naldo, Messiego oraz Xaviego. 

Przed południem trenowali 
najmłodsi adepci SFS (roczni-
ki 2003-2006), w drugiej części 
dnia, swoje umiejętności dosko-
nalili starsi chłopcy (2002-1999) 
trenujący w Szkole Futbolu Sta-
niątki. Pierwszą częścią campu, 
była prezentacja multimedialna, 
która wprowadziła zawodników 
oraz rodziców w ideologię syste-
mu szkolenia Coerver Coaching. 

Następnie zawodnicy prze-
szli do hali, gdzie po wspólnej 
rozgrzewce, zostali podzieleni 
na trzy grupy a sala sportowa na 
trzy sektory. W każdej z nich za-
wodnicy, pod okiem trenera Co-
erver Coaching, trenowali zagra-
nia innego piłkarza – zwód a’la 
Ronaldo, „killer pass” Xsaviego 
i „outside cut” Messiego to tylko 
niektóre z nich. 

Zwieńczeniem imprezy było 
wręczenie pamiątkowych dyplo-
mów, oraz mikołajkowych upo-
minków przygotowanych przez 
Szkołę Futbolu Staniątki  

Rocznik 2002-1999
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komentarz:  
krzysztof turecki

Chcieliśmy pokazać naszym 
młodym piłkarzom, trochę inne 
podejście do treningu. W naszej 
szkole zawsze staramy się wdra-
żać najwyższe standardy jeśli 
chodzi o szkolenie dzieci i mło-
dzieży. Spotkanie z trenerami 
Coerver Coaching miało na 
celu nie tylko poprawę techniki 
wśród naszych zawodników ale 
ma również dać bodziec do dal-
szego rozwoju i zaszczepić prze-
konanie, że my również możemy 
trenować jak zawodnicy w aka-

demiach piłkarskich najlepszych 
klubów świata. 

Chcemy dać naszym wycho-
wankom, coś więcej niż tylko 
zwykły trening, z którym można 
się wszędzie spotkać. Chcemy 
wykonywać naszą pracę najlepiej 
jak możemy, żeby w przyszłości 
móc być dumnym z wychowa-
nia dobrych zawodników. Jestem 
przekonany, że m.in. współpraca 
z Coerver Coaching jest właści-
wą drogą, którą powinniśmy po-
dążać, żeby ten cel osiągnąć.

Chciałbym podziękować 
wszystkim, którzy przyczynili się 
do organizacji tego wspaniałego 

sportowego wydarzenia. Przede 
wszystkim Marcinowi Bogdano-
wi – wiceprezesowi CC, Łukaszo-
wi Budzyńskiemu – dyrektorowi 
zarządzającemu projektem CC 
w Polsce oraz Robertowi Rud-
kowi – głównemu trenerowi CC, 
który wdraża filozofie treningu 
Coerver Coaching w Polsce. 

Na ręce Marka Burdy – wice-
prezesa Centrum Sportu „Solne 
Miasto” dziękuję za udostępnie-
nie nowoczesnego obiektu spor-
towego. Dziękuję wszystkim któ-
rzy wspierają naszą działalność, 
w szczególności Urzędowi Mia-
sta i Gminy Niepołomice oraz 

Powiatowi Wielickiemu, a także 
firmom, Cool-Service Staniątki, 
Unimięs Chrzanów, JSF Silikon 
Niepołomice, Staco Niepołomi-
ce, Hotel Novum Niepołomice, 
Piekarnia Iwona Niepołomi-
ce, Ośrodek aktywnego wypo-
czynku Olimp w Bieszczadach, 
w którym nasi wychowankowie 
w lutym spędzą 8 dni na obozie 
sportowym. Dziękuję wszystkim, 
którzy pomagali przy organiza-
cji campu, a przede wszystkim 
dziękuję wszystkim zawodnikom 
oraz rodzicom za obecność  

Pierwszy Mikołajkowy Turniej 
Niepołomickiej Szkółki 
Piłki Nożnej
Łukasz Górka

Hala Sportowa przy ulicy 
3-ego Maja w Niepołomicach 
11 grudnia gościła najmłod-
szych adeptów piłki nożnej. 
Nowo powstała w naszym 
mieście akademia piłkarska 
przy współpracy z M.K.S 
Puszcza Niepołomice, Urzę-
dem Miasta i Gminy oraz 
Szkołą Podstawową im. kró-
la Kazimierza Wielkiego zor-
ganizowała turniej w dwóch 
kategoriach wiekowych.  

Boje między sobą toczyli 
chłopcy w rocznikach 2002-2003 
oraz 2004-2006. Dla młodych 
piłkarzy NSPN oraz ich trene-
rów był to debiutancki turniej. 
Na zaproszenia odpowiedziały 
również drużyny Orła Myślenice, 
Krakusa Nowa Huta, Karola Wa-
dowice oraz Albertusa Kraków. 

Rozgrywki upłynęły w spor-
towej atmosferze, nie brakowa-
ło pięknych bramek oraz walki 
o piłkę. Jak to na turniejach naj-

młodszych nie obyło się bez łez, 
nie były one jednak na szczęście 
spowodowane groźnymi uraza-
mi, lecz raczej frustracją piłkarzy. 

Nad bezpieczeństwem za-
wodników na placu gry czuwał 
sędzia Piotr Nowak, i trzeba 
przyznać, że solidnie wykonał 
swoją pracę. Niepołomickim 
drużynom, co prawda nie uda-
ło się wygrać meczu na turnie-
ju, jednak ich gra podobała się 
publiczności a strzelec jedynej 
bramki dla starszego rocznika 
Michał Trzos, za swój piękny 
strzał oddany w meczu przeciw-
ko Krakusowi Nowa Huta otrzy-
mał od widowni gromkie brawa!

Powtarzając słowa doświad-
czonych i mądrych szkoleniow-
ców drużyn młodzieżowych. 
W młodym wieku dla piłka-
rzy wyniki nie są ważne, naj-
ważniejsze jest zaszczepianie 
w tych zawodnikach pozytyw-
nych umiejętności przydatnych 
w późniejszym wieku. 

Po emocjonujących rozgryw-
kach nastąpiła ceremonia rozda-
nia nagród. Najlepsze drużyny 

zostały nagrodzone pucharami. 
Każdy z zawodników biorących 
udział, otrzymał pamiątkowy 
medal oraz książeczko-koloro-
wankę o tematyce Niepołomic. 
Piłkarze oraz szkoleniowcy po 
turnieju uścisnęli sobie dłoń 
i w przyjaznej atmosferze obie-
cali częściej spotykać się na tego 
typu turniejach. 

wyniki turnieju:
starsi (rocznik 2002 – 2003)
Krakus Nowa Huta – NSPN Nie-
połomice 9:0
Orzeł Myślenice – NSPN Niepo-
łomice 4:0
Orzeł Myślenice – Krakus Nowa 
Huta 3:4
Krakus – NSPN Niepołomice 3:1

NSPN Niepołomice – Orzeł My-
ślenice 0:4
Krakus Nowa Huta – Orzeł My-
ślenice 1:3

1. Orzeł Myślenice 4 9 14:5
2. Krakus Nowa Huta 4 9 17:7
3. NSPN Niepołomice 4 0 1:17

Młodsi (rocznik 2004 i młodsi) 
Karol Wadowice – Albertus Kra-
ków 2:2
Orzeł Myślenice – NSPN Niepo-
łomice 1:0
Orzeł Myślenice – Karol Wado-
wice 0:1
Albertus Kraków – NSPN Nie-
połomice 5:0
Albertus Kraków – Orzeł Myśle-
nice 2:1
NSPN Niepołomice – Karol Wa-
dowice 0:2

1. Albertus Kraków 3 7 9:3
2. Karol Wadowice 3 7 5:2
3. Orzeł Myślenice 3 3 2:3
4. NSPN Niepołomice 3 0 0:8

O ostatecznej kolejności w przy-
padku równej liczby punktów 
decydował bilans bezpośrednich 
spotkań  

W młodym wieku dla piłka-
rzy wyniki nie są ważne, naj- 
ważniejsze jest zaszczepianie  
w tych zawodnikach pozyty- 
wnych umiejętności przydat-
nych w późniejszym wieku.
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DATA GODZ MIEJSCE WYDARZENIE ORGANIZATOR KONTAKT

1 18.00 Zamek Królewski 
w Niepołomicach Wykład Uniwersytetu III Wieku

Stowarzyszenie Miłośników 
Ziemi Niepołomickiej, 
Fundacja Zamek Królewski

601 518 536

3 16.00 DK w Zakrzowie Bal karnawałowy dla dzieci DK w Zakrzowie 12 281 80 33

5 
15.00 DK w Słomirogu Zabawa karnawałowa dla dzieci DK w Słomirogu 12 281 93 63

16.00 Zamek Królewski 
w Niepołomicach Bal Seniora UMiG w Niepołomicach 12 378 35 01

9 

17.00 DK w Zabierzowie 
Bocheńskim Przegląd dorobku artystycznego placówki DK w Zabierzowie 

Bocheńskim 12 281 68 55

17.00 DK w Woli Bator-
skiej

Prezentacje artystycznych osiągnięć uczestników zajęć 
i warsztatów w Domu Kultury DK w Woli Batorskiej 12 281 60 03

18.00 DK w Suchorabie Warsztaty malarstwa witrażowego DK w Suchorabie 12 284 05 57

10 19.00 Zamek Królewski Spotkanie przy Czakramie – wieczór autorski 
Agnieszki Rösnerówny i Edwarda Zawilińskiego

UMiG w Niepołomicach, 
Fundacja Zamek Królewski 12 378 35 01

11  

9.30 DK w Zabierzowie 
Bocheńskim Wycieczka do Pacanowa DK w Zabierzowie 

Bocheńskim 12 281 68 55

11.00 DK w Suchorabie Bal karnawałowy dla dzieci DK w Suchorabie 12 284 05 57

17.00 DK w Zakrzowcu Niezapomniane melodie - Przegląd dorobku artystycznego 
zespołu Casada DK w Zakrzowcu 12 281 93 66

12 17.00 Zamek Królewski Cygany – występ Grupy Śpiewaczej Wrzos Grupa Śpiewacza Wrzos 605 400 733

13 12.00 Biblioteka Publiczna 
w Niepołomicach „Dbajmy o zwierzątka domowe” – spotkanie z lekarzem weterynarii Biblioteka Publiczna 

w Niepołomicach 12 281 10 86

13-17 10.00-14.00 DK w Zagórzu Ferie zimowe dla dzieci DK w Zagórzu 12 281 80 52

14 
12.00 Biblioteka Publiczna 

w Niepołomicach
„Twórcze spotkania z książką”, spotkanie dla dzieci w wieku 5-6 lat Biblioteka Publiczna 

w Niepołomicach 12 281 10 86
13.00 Twórcze spotkania z książką”, spotkanie dla dzieci w wieku 7-9 lat

15 
12.00

Biblioteka Publiczna 
w Niepołomicach

„Zima z zaczarowanym pędzlem i ołówkiem” – zajęcia 
manualno-plastyczne, spotkanie dla dzieci w wieku 5-6 lat Biblioteka Publiczna 

w Niepołomicach 12 281 10 86
13.00 „Zima z zaczarowanym pędzlem i ołówkiem” – zajęcia 

manualno-plastyczne, spotkanie dla dzieci w wieku 7-9 lat

16 

12.00 Biblioteka Publiczna 
w Niepołomicach

„Nie-Śpiąca Królewna” – spektakl dla dzieci w wykonaniu aktorów 
z Teatru Moralitet

Biblioteka Publiczna 
w Niepołomicach 12 281 10 86

15.00 DK w Woli Zabie-
rzowskiej Tradycyjne zapusty i tłusty czwartek DK w Woli Zabierzowskiej 12 451 89 12

17.00 DK w Zakrzowcu Zabawa walentynkowa dla dzieci DK w Zakrzowcu 12 281 93 66

17.00 DK w Zakrzowie Wielopokoleniowe spotkanie z okazji zakończenia karnawału -  Tłusty 
czwartek DK w Zakrzowie 12 281 80 33

17 
12.00

Biblioteka Publiczna 
w Niepołomicach

„Rozrywkowy łamacz głowy” i „Biblioteczne kuchcikowo”, 
spotkanie dla dzieci w wieku 5-6 lat Biblioteka Publiczna 

w Niepołomicach 12 281 10 86
13.00 „Rozrywkowy łamacz głowy” i „Biblioteczne kuchcikowo”, 

spotkanie dla dzieci w wieku 7-9 lat

20 
12.00

Biblioteka Publiczna 
w Niepołomicach

„Akademia małego aktora” – popisy recytatorskie, wokalne i manualne 
w wykonaniu uczestników spotkań, spotkanie dla dzieci w wieku 5-6 lat Biblioteka Publiczna 

w Niepołomicach 12 281 10 86
13.00 „Akademia małego aktora” – popisy recytatorskie, wokalne i manualne 

w wykonaniu uczestników spotkań, spotkanie dla dzieci w wieku 7-9 lat

21 

12.00 Biblioteka Publiczna 
w Niepołomicach

„Twórcze spotkania z książką”, spotkanie dla dzieci w wieku 5-6 lat Biblioteka Publiczna 
w Niepołomicach 12 281 10 86

13.00 Twórcze spotkania z książką”, spotkanie dla dzieci w wieku 7-9 lat

17.00 DK w Woli Zabie-
rzowskiej Ostatki na ludowo DK w Woli Zabierzowskiej 12 451 89 12

22 

12.00
Biblioteka Publiczna 
w Niepołomicach

„Zima z zaczarowanym pędzlem i ołówkiem” – zajęcia 
manualno-plastyczne, spotkanie dla dzieci w wieku 5-6 lat Biblioteka Publiczna 

w Niepołomicach 12 281 10 86
13.00 „Zima z zaczarowanym pędzlem i ołówkiem” – zajęcia 

manualno-plastyczne, spotkanie dla dzieci w wieku 7-9 lat

18.00 Zamek Królewski 
w Niepołomicach Wykład Uniwersytetu III Wieku

Stowarzyszenie Miłośników 
Ziemi Niepołomickiej, 
Fundacja Zamek Królewski

601 518 536

23 
12.00

Biblioteka Publiczna 
w Niepołomicach

Spotkanie z ilustratorem Łukaszem Zabdyrem – „Projektowanie gier 
planszowych”, zapraszamy dzieci w wieku 5-6 lat Biblioteka Publiczna 

w Niepołomicach 12 281 10 86
13.15 Spotkanie z ilustratorem Łukaszem Zabdyrem – „Projektowanie gier 

planszowych”, zapraszamy dzieci w wieku 7-9 lat

24 
12.00

Biblioteka Publiczna 
w Niepołomicach

„Rozrywkowy łamacz głowy” i „Biblioteczne kuchcikowo”, spotkanie dla 
dzieci w wieku 5-6 lat Biblioteka Publiczna 

w Niepołomicach 12 281 10 86
13.00 „Rozrywkowy łamacz głowy” i „Biblioteczne kuchcikowo”, spotkanie dla 

dzieci w wieku 7-9 lat

25 15.00 DK w Zabierzowie 
Bocheńskim Zajęcia z kaligrafii i liternictwa DK w Zabierzowie Bocheń-

skim 12 281 68 55

Luty 2012
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Domy Kultury
Domy Kultury zapraszają do udziału w zajęciach artystycznych, kulturalnych, rekreacyjnych - można jeszcze 
dołączyć do grup uczestników.

Dom Kultury w Woli Zabierzowskiej 
tel. 12 251 30 05
e-mail:dk.wzabierzowska@kultura.niepolomice.pl

Taniec ludowy dla dzieci do lat 10 poniedziałek - godz.12.30 - 13.30
Warsztaty haftu i szydełkowania poniedziałek - godz.13.30 - 15.00
Nauka gry na instrumentach muzycznych 
gitara, akordeon poniedziałek - godz.14.45 - 16.30

Próby Kapeli Ludowej Wolanie poniedziałek - godz.18.30 - 20.00
Warsztaty haftu i szydełkowania dla 
dorosłych wtorek - godz.13.30 - 15.00

Warsztaty teatralne Stańczyk wtorek - godz.14.00 - 16.00
Warsztaty wokalno muzyczne dla  
dzieci i młodzieży wtorek - godz.14.00 - 16.00

Spotkania KGW wtorek - godz.16.00 - 18.00
Zajęcia rytmiczne dla dzieci z klas 0-1 środa - godz.13.00 - 14.00
Spotkania Klubu Seniora środa - godz.16.00 - 17.00
Próby grupy śpiewaczej Wolańska Muza środa - godz.17.00 - 18.30

Próba Kapeli Ludowej Wolanie środa - godz.18.30 - 20.00  
co drugi tydzień

Zajęcia wokalno muzyczne dla młodzieży czwartek - godz.14.00 - 16.00
Zajęcia muzyczne- nauka gry  
na akordeonie i gitarze czwartek - godz.16.00 - 17.30

Taniec ludowy dla dzieci do lat 10 piątek - godz.12.30 - 13.30
Zajęcia wokalno–muzyczne dla mło-
dzieży piątek - godz.14.00 - 16.00

Warsztaty teatralne Stańczyk piątek - godz.16.00 - 17.00
Próba Kapeli Ludowej Wolanie piątek - godz.18.30 - 20.00
Warsztaty plastyczne 19 stycznia 2012 godz.15.00

Dom Kultury w Zabierzowie Bocheńskim  
tel. 12 281 68 55  
e-mail: dk.zabbochenski@kultura.niepolomice.pl

Warsztaty tańca dla dzieci 6 - 9 lat poniedziałek - godz.13.00 - 14.00
Warsztaty tańca dla dzieci 6 - 9 lat wtorek - godz.13.00 - 14.00
Formacja marszowo - taneczna  
Mażoretki 10 - 12 lat wtorek - godz.14.00 - 15.00

Klub przyjaciół bajki - zajęcia teatralno 
plastyczne dla dzieci i młodzieży wtorek - godz.16.00 - 17.00

Grupa śpiewacza Zabierzanie środa - godz.15.00 - 17.00
Warsztaty rękodzieła dla seniorów czwartek - godz.13.00 - 15.00
Formacja marszowo-taneczna  
Mażoretki - 12-15 lat czwartek - godz.13.00 - 15.00

Warsztaty taneczne - Cheerleaderki -  
12-15 lat czwartek - godz.16.00 - 17.00

Formacja marszowo-taneczna  
Mażoretki - 15-18 lat czwartek - godz.17.00 - 18.00

Warsztaty taneczne - Cheerleaderki czwartek - godz.18.00 - 19.00
Warsztaty plastyczne dla uczestników 
7 - 11 lat piątek - godz.12.30 - 14.00

Warsztaty plastyczne dla młodzieży piątek - godz.14.00 - 15.30
Warsztaty gry na pianinie piątek - trwa nabór
Warsztaty cyrkowe - Cyrk Cuda na  
kiju - żonglerka, clownada sobota - godz.13.00 - 14.00

Warsztaty rękodzieła artystycznego sobota - godz. 15.00 - l7.00

Dom Kultury w Woli Batorskiej  
tel. 12 281 60 03    
e-mail: dk.wbatorska@kultura.niepolomice.pl

Przygody ze sztuką - warsztaty plastyczne wtorek - godz.15.00 - 16.30 
grupa otwarta

Szkoła rysunku i malarstwa dla młodzieży 
i dorosłych wtorek - godz.15.00 - 18.00

Warsztaty sztuki użytkowej - malowanie cera-
miki i szkła 07 luty 2012 - godz.17.00

Spotkania Grupy śpiewaczej Nasza Wola środa - godz.9.00 - 11.00
Warsztaty baletu klasycznego dla dzieci środa - godz.17.00 - 18.00
Spotkania Klubu Seniora czwartek - godz.10.00 - 13.00
Warsztaty gry na pianinie - zajęcia indywi-
dualne

czwartek - godz.14.30  grupa 
otwarta

Zaczarowany świat bajek - zajęcia literacko-
-plastyczne dla dzieci młodszych czwartek - godz.16.00 - 18.00

Warsztaty tańca nowoczesnego dla młodzieży  piątek - godz.15.50 - 16.50
Warsztaty form przestrzennych dla dzieci piątek - godz.17.00 - 18.00
Warsztaty gry na gitarze - zajęcia indywidualne sobota - godz.9.00 - 14.00
Zabawy rytmiczne dla dzieci od 3-7 lat trwa nabór

Dom Kultury w Ochmanowie 
tel. 12 281 83 24   
e-mail: dk.ochmanow@kultura.niepolomice.pl

Warsztaty plastyczne dla dzieci i mło-
dzieży

poniedziałek - godz.16.00 - 17.00 
grupa otwarta

Klub miłośników gier planszowych poniedziałek - godz.17.00 - 19.00
Wieczór Seniora wtorek - godz.16.30 - 18.30
Łamigłówki Mądrej Główki”- zabawy 
szaradziarskie środa - godz. 16.00-17.00

Klub Malucha- zajęcia plastyczne 
i zabawy dla dzieci 3 - 7 lat środa - godz. 17.00 - 18.30

Aerobik dla kobiet środa - godz.19.00 - 20.00 - gru-
pa otwarta

Pomoc w nauce - wspólne odrabianie 
lekcji czwartek - godz. 16.00- 18.00

Na sportowo i nie tylko...- tenis stołowy 
i inne zabawy sportowe piątek - godz.16.00- 19.00

Zajęcia świetlicowe (plastyczne, gry plan- 
szowe i edukacyjne, klub szaradziarski, 
rękodzieło, pomoc w nauce)

codziennie - godz.16.00 - 18.00

Dom Kultury w Staniątkach 
tel. 12 281 82 57 
e-mail: dk.staniatki@kultura.niepolomice.pl

Warsztaty gry na pianinie poniedziałek - godz.13.30 - 14.30 
Warsztaty gry na gitarze poniedziałek - godz.14.30 - 19.00
Kurs komputerowy dla dorosłych poniedziałek - godz.17.00 - 21.00
Warsztaty baletu klasycznego dla dzieci - 
grupa początkująca wtorek - godz.16.30 - 17.30     

Warsztaty baletu klasycznego dla dzieci - 
grupa zaawansowana wtorek - godz.17.30 - 18.30

 Warsztaty gry na pianinie wtorek - godz.14.30 - 16.00 
 Warsztaty gry na gitarze wtorek - godz.16.00 - 19.00
Warsztaty tańca nowoczesnego środy - godz.16.30 - 17.30
Warsztaty plastyczne - spotkania ze sztuka czwartek - godz.14.15 - 16.00
Warsztaty baletu klasycznego dla dzieci - 
grupa początkująca czwartek - godz.16.30 - 17.30     
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Warsztaty baletu klasycznego dla dzieci - 
grupa zaawansowana czwartek -  godz.17.30 - 18.30

Warsztaty sztuki użytecznej dla młodzieży 
i dorosłych piątek - godz.16.00 - 18.00

Warsztaty tańca towarzyskiego trwa nabór 

Dom Kultury w Zagórzu 
tel.12 281 80 52   
e-mail: dk.zagorze@kultura.niepolomice.pl

Taniec ludowy dla dzieci - Mali Zagórzanie poniedziałek - godz.19.00 - 22.30
Taniec ludowy dla dzieci - Mali Zagórzanie wtorek - godz.16.00 - 18.00
Nordic Waking wtorek - godz.19.00 - 20.00
Zespół Pieśni i Tańca Zagórzanie - taniec 
ludowy dla młodzieży środa - godz.18.30 - 22.00

Warsztaty plastyczne - spotkania ze sztuką czwartek - godz.16.15 - 18.00
Nordic Waking czwartek - godz.19.00 - 20.00
Warsztaty gry na gitarze piątek - godz. 16.30 - 19.30
Warsztaty gry na pianinie piątek - godz.16.30 - 19.00
Warsztaty tańca towarzyskiego dla mło-
dzieży i dorosłych trwa nabór

Aerobik trwa nabór

Dom Kultury w Słomirogu 
tel. 12 281 93 63  
e-mail: dk.slomirog@kultura.niepolomice.pl

Pierwszy poniedziałek miesiąca nieczynne
Zabawy, gry edukacyjne poniedziałek - godz.14.00 - 17.00
Spotkania Klubu Seniora poniedziałek - godz.19.00 - 20.00
Aerobik wtorek - godz.19.00 - 20.00
Zabawy, gry planszowe środa- godz.  14.30 - 17.00
Warsztaty taneczno-teatralne dla dzieci czwartek - godz.14.00 - 17.00
Warsztaty taneczno-teatralne dla młodzieży czwartek - godz.17.00 - 20.00
Zabawy, gry planszowe piątek - godz.15.30 - 18.00
Wypożyczanie książek codziennie - godz.15.00 - 20.00

Tenis stołowy, piłkarzyki
poniedziałek - godz.17.00 - 20.00  
wtorek - godz.18.00 - 20.00
piątek - godz.18.00 - 21.00

 
Dom Kultury w Zakrzowcu  
tel. 12 281 93 66   
e-mail: dk.zakrzowiec@kultura.niepolomice.pl

Język angielski poniedziałek - godz.16.00 - 17.30
Wspólne odrabianie lekcji poniedziałek - godz.18.00 - 20.00
Warsztaty plastyczne wtorek - godz.16.30 - 18.00
Rytmika dla dzieci - 3 - 6 lat środa - godz.16.15 - 17.00
Warsztaty plastyczne środa - godz.18.30 - 19.30
Zajęcia wokalno-muzyczne zespołu CASADA czwartek - godz.16.30 - 17.30
Aerobik czwartek godz.18.30 - 19.30
Gry i zabawy, konkursy, karaoke, zajęcia 
świetlicowe w godzinach pracy placówki

Punkt wypożyczania książek w godzinach pracy placówki
Siłownia w godzinach pracy placówki

Dom Kultury w Zakrzowie 
tel. 12 281 80 33   
e-mail: dk.zakrzow@kultura.niepolomice.pl

Warsztaty plastyczne dla dzieci kl. I poniedziałek - godz.11.30 - 12.30
Warsztaty plastyczne dla dzieci kl. II poniedziałek - godz.13.30 - 14.30
Warsztaty plastyczne dla dzieci starszych poniedziałek - godz.15.00 - 16.30
Spotkanie klubu Babskie Pogaduchy wtorek - godz.17.00 - 19.00
Warsztaty taneczne dla dzieci środa - godz.13.30 - 14.30 

Rytmika dla najmłodszych środa - godz. 15.15 - 16.00
Formacja marszowo taneczne mażoretki 
grupa młodsza środa - godz.15.00 - 16.30

Formacja marszowo taneczne mażoretki 
grupa starsza środa - godz.17.00 - 18.30

Warsztaty rękodzieła ludowego dla dzieci 
i młodzieży

czwartek - godz.15.00–16.30 
grupa otwarta

Zajęcia sportowe na sali gimnastycznej czwartek - godz.16.30 - 18.00
Warsztaty plastyczne dla dzieci kl.0 piątek - godz.13.30 - 14.30
Klub miłośników gier planszowych i za-
baw zespołowych piątek - godz.15.00 - 17.00

Cheerleaderki piątek - godz. 16.30 - 18.00
Warsztaty rękodzieła ludowego dla do-
rosłych sobota - godz.13.30 - 15.30

gry i zabawy świetlicowe w godzinach pracy placówki 

Świetlica Kultury w Podgrabiu 
tel. 12 281 32 64
e-mail: dk.podgrabie@kultura.niepolomice.pl

Warsztaty plastyczne dla najmłodszych wtorek - godz.15.00 - 17.00
Spotkania Klubu Seniora (drugi i czwarty 
wtorek miesiąca) wtorek - godz.18.00 - 19.00

Zajęcia ruchowe dla dzieci środa - godz.16.00 - 17.00
Warsztaty plastyczne dla najmłodszych piątek - godz.15.00 - 17.00
Zajęcia ruchowe dla dzieci piątek - godz.17.00 - 18.00
Warsztaty komputerowe dla dorosłych
Zajęcia świetlicowe, gry, szachy codziennie w godz. pracy placówki

Filia Niepołomice Jazy

Gimnastyka korekcyjna poniedziałek - godz.14.00 - 16.00
Warsztaty plastyczne poniedziałek - godz.16.00 - 17.30
Siłownia poniedziałek - godz.16.00 - 18.00
Tenis stołowy poniedziałek - godz.15.00 - 17.00
Karate Kyokushin dla dzieci poniedziałek - godz.18.00 - 19.00 
Karate Kyokushin dla dorosłych poniedziałek - godz.19.00 - 20.00 
Siłownia wtorek - godz.16.00 - 18.00
Tenis stołowy wtorek - godz.15.00 - 17.00
Zajęcia na basenie środy - godz.15.30 - 18.00
Warsztaty j. angielskiego dla początkujących czwartek - godz.15.00 - 17.00
Badminton czwartek - godz.15.00 - 16.00
Piłka siatkowa lub ręczna czwartek - godz.16.00 - 18.00 
Karate Kyokushin dla dzieci czwartek - godz.18.00 - 19.00 
Karate Kyokushin dla dorosłych czwartek - godz.19.00 - 20.00 
Piłka nożna halowa lub koszykowa piątek - godz.15.00 - 16.30 
Gimnastyka ogólnorozwojowa piątek - godz.17.00 - 18.00
Zajęcia sportowe dla dzieci codziennie - godz.14.15 - 18.00

Dom Kultury w Chobocie 
tel. 502 036 928
e-mail: dk.chobot@kultura.niepolomice.pl

Pracownia modelarstwa lądowego wtorek - godz.16.00 - 18.00
Pracownia modelarstwa morskiego wtorek - godz.16.00 - 18.00
Pracownia modelarstwa lotniczego wtorek - godz.16.00 - 18.00
Studio Piosenki wtorek - godz.18.30 - 20.30
Szkółka gitarowa środa - godz.15.00 - 20.00
Pracownia modelarstwa lądowego czwartek - godz.16.00 - 18.00
Pracownia modelarstwa morskiego czwartek - godz.16.00 - 18.00
Pracownia modelarstwa lotniczego czwartek - godz.16.00 - 18.00
Zespół Chobot Blues Band czwartek - godz.19.00 - 21.00
Szkółka gitarowa piątek - godz.15.00 - 20.00
Nordic Walking - zajęcia na terenie Pusz-
czy Niepołomickiej prowadzi certyfiko-
wany instruktor fitness

czwartek, sobota lub niedziela - 
czas i miejsce ustalane indywidu-
alnie - tel. 530 040 116








